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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai hồ sơ sức khỏe
điện tử hỗ trợ phòng chống
dịch bệnh

KHẨN
Kính gửi:
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các Ban điều hành khu cách ly.
Thực hiện Công văn số 1422/BYT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về
việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai ngay Hồ sơ sức khỏe điện tử cho các
đối tượng sau đây:
1. Những người đang thực hiện cách ly ở các cơ sở tập trung và cách ly
tại nhà để phòng lây lan bệnh COVID-19.
2. Những người đã và đang điều trị bệnh COVID-19 tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.
3. Những người đã hoàn thành việc cách ly để phòng lây nhiễm bệnh
COVID-19.
Thủ trưởng các đơn vị, Trường các Ban điều hành khu cách ly chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử như sau:
+ Sử dụng ứng dụng trực tuyến (Internet) tại địa chỉ http://myEHR.vn
+ Hoặc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh: bằng cách vào
App Store (hệ điều hành IOS) hoặc Goolge Play (hệ điều hành Android), tìm
kiếm ứng dụng HSSK (Hồ sơ sức khỏe), tải về và cài đặt trên điện thoại, sau đó
thực hiện như hướng dẫn của phần mềm.
Cán bộ Viễn thông Ninh Thuận đến phối hợp hướng dẫn, cài đặt Hồ sơ
sức khỏe điện tử cho các đơn vị.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Y tế./.
(Đính kèm Công văn 1422/BYT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế )
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