
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 
BẢNG MÔ TẢ TÍNH NĂNG NỔI BẬT HỆ THỐNG PACS 

 

 

 

TT Chức năng Mô tả Ảnh từ hệ thống 

1 

Kết nối 2 

chiều với 

HIS 

Hệ thống xây dựng chức 

năng kết nối 2 chiều với 

hệ thống HIS: 

Nhận chỉ định từ HIS đưa 

xuống thiết bị chụp thông 

qua hệ thống Worklist, và 

đồng thời đưa xuống hệ 

thống RIS cho kỹ thuật 

viên quản lý. 

Ảnh chụp từ thiết bị được 

lưu trữ tập trung trên hệ 

thống PACS. 

Bác sĩ đọc ảnh đưa ra chẩn 

đoán. Kết quả chẩn đoán 

được đồng bộ với hệ thống 

HIS. 

 

2 
Chẩn đoán 

từ xa 

Web Viewer xem ảnh từ 

xa và đưa ra chẩn đoán 

qua đường truyền internet. 

Web Viewer xem ảnh từ xa 

 
 

3 

Lập danh 

sách bênh 

nhân cần hội 

chẩn 

Hệ thống cung cấp 

website cho phép đưa 

những ca bệnh vào danh 

sách bệnh nhân cần hội 

chẩn, quản lý danh sách 

Thêm một bệnh nhân vào danh sách cần 

hội chẩn 
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bệnh nhân hội chẩn, quản 

lý bác sĩ đươc phép hội 

chẩn, hội chẩn những ca 

bệnh nào. 

 
 

Danh sách bệnh nhân cần hội chẩn 

 
 

4 

Hội chẩn từ 

xa 

(Hội chẩn 

nhiều điểm 

cầu) 

Hệ thống cung giao diện 

trên nền web cho phép 

nhiều bác sĩ ở những bệnh 

viện khác nhau xem ảnh, 

trao đổi qua video 

 

5 

Quản lý 

danh sách 

chỉ định 

Cung cấp cho kỹ thuật 

viên giao diện quản lý 

danh sách chỉ định từ hệ 

thống HIS. 

Danh sách chỉ định 

 
Cập nhật chỉ định 

mailto:support@arist.edu.vn
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6 

Quản lý 

danh sách 

bệnh nhận 

cần chẩn 

đoán và 

trạng thái 

chỉ định 

Hệ thống cung cấp giao 

diện dành riêng cho bác sĩ. 

Danh sách bệnh nhân cần 

chẩn đoán, Web Viewer 

xem ảnh DICOM, giao 

diện để bác sĩ đưa ra kết 

luận và in phiếu kết quả 

trả bệnh nhân. 

Giao diện làm việc dành cho bác sĩ 

 
 

Viewer xem ảnh 

 
 

Giao diện kết luận dành cho bác sĩ 

 
In phiếu kết quả 

mailto:support@arist.edu.vn
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7 
Dựng ảnh 

3D 

Desktop Workstation 

dựng ảnh 3D từ ảnh lưu 

trữ trên hệ thống 

QNPACS 

Dựng ảnh 3D 

 

 

 

 

 
Dựng Ảnh 

MPR 

Desktop Workstation 
dựng ảnh MPR từ ảnh lưu 

trữ hệ thống QNPACS 

Dựng ảnh MPR 
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