
Hướng dẫn Sử dụng Nhanh hệ thống HSSK 

I. Đăng nhập hệ thống 

- Sử dụng trình duyệt FireFox để đăng nhập vào chương trình. (bản 

firefox mới nhất). Hoăc lớn hơn ver 46 

- Link Đăng nhập hệ thống: http://203.190.173.52:8080 

- Đăng nhập bằng account và password được cung cấp 

 

II. Tạo mới thông tin hành chính nhân khẩu, hộ khẩu 

2.1 Tạo mới Nhân Khẩu 

- Chọn Quản lý hộ gia đình – Quản lý nhân khẩu. 

- Chọn Thêm mới nhân khẩu – Điền các thông tin cơ bản để tạo mới 

nhân khẩu  Nhấn Tiếp tục. 

 



Bước 1: Hệ thống thực hiện lấy mã Y tế cá nhân sau khi người dùng nhập họ 

tên và ngày tháng năm sinh, Số CMTND. 

Bước 2: Nhập thông tin chi tiết hành chính của nhân khẩu nhấn Lưu hồ sơ 

 
- Để Sửa Nhân khẩu chọn Chọn Quản lý hộ gia đình – Quản lý nhân khẩu – 

Chọn biểu tượng  Sửa nhân khẩu Thay đổi cập nhật thông tin Lưu hồ sơ. 

 
Màn hình sửa nhân khẩu giống màn hình thêm mới nhân khẩu 

- Để xóa nhân khẩu Chọn Quản lý hộ gia đình – Quản lý nhân khẩu – Chọn biểu 

tượng  Xóa nhân khẩu  

Lưu ý: Không xóa được nhân khẩu nếu nhân khẩu đó là chủ hộ. 



 

 
Chọn “Xóa” để xác nhận xóa nhân khẩu 

1.2 Tạo mới Hộ Khẩu 

- Chọn Quản lý Hộ Gia đình  Quản lý hộ khẩuChọn Thêm mới Hộ 

Khẩu 

 



Bước 1: Người dùng thực hiện nhấn chọn biểu tượng  để chọn chủ hộ 

từ danh sách nhân khẩu. 

 
Điền các Thông tin hành chính của Hộ Khẩu  nhấn Lưu 

Bước 2: Chọn thêm mới các thành viên của hộ gia đình - Chọn thêm bác sỹ 

phụ trách (nếu có) - Nhấn Tạo mới Hộ Khẩu 

 
- Để Sửa Hộ khẩu chọn Chọn Quản lý hộ gia đình – Quản lý hộ khẩu – 

Chọn biểu tượng  Sửa hộ khẩu Thay đổi cập nhật thông tin Lưu hồ sơ. 

Màn hình sửa thông tin hộ khẩu giống màn hình thêm mới hộ khẩu 



- Để xóa nhân khẩu Chọn Quản lý hộ gia đình – Quản lý hộ khẩu – 

Chọn biểu tượng  Xóa hộ khẩu 

Lưu ý: Chỉ xóa được hộ khẩu khi số nhân khẩu là 1 

II. Khám Lập Hồ sơ sức khỏe – Nhập Thông tin tiền sử người bệnh 

4.1 Khám Lập Hồ sơ sức khỏe: 

- Chọn Quản lý hồ sơ sức khỏe – Tìm kiếm tên người thăm khám 

 
Bước 1: Click đúp chuột vào người thăm khám 

- Chọn người khám – chọn Khám Tạo Lập Hồ Sơ 

 



Bước 2: Điền các thông tin khám Lập Hồ Sơ 

- Thực hiện nhập khám lâm sang, kết quả cận lâm sang 

- Thực hiện nhập chấn đoán và kết luận thăm khám. 

Bước 3: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin khám bệnh 

4.2 Nhập Thông tin Tiền sử người bệnh 

Bước 1: Chọn Quản lý hồ sơ sức khỏe  Tìm kiếm tên người thăm khám 

Chọn người khám  chọn Nhập Thông tin sức khỏe 

 

Bước 2: Nhập các thông tin tiền sử sức khỏe của người bệnh qua các Tab thông tin 

– (lưu ý khi nhập xong từng Tab cần lưu lại thông tin) 

4.3 Nhập thông tin lịch sử khám chữa bệnh 

Bước 1: Chọn Quản lý hồ sơ sức khỏe  Tìm kiếm tên người thăm khám 

Bước 2: Chọn người khám  chọn Lịch sử khám chữa bệnh 

 



Bước 3: Tại màn hình lịch sử khám chữa bệnh hiển thị toàn bộ nhật kí khám chữa 

bệnh của người dân được chọn. Để thêm mới 1 đợt khám chữa bệnh, nhấn chọn 

“Thêm mới lịch sử khám chữa bệnh” 

 

Sau khi nhập thông tin khám bệnh, nhấn “Lưu” để lưu thông tin. 

III. Quản lý các Chương trình CSSK 

Bước 1: Chọn Quản lý CTCSSK – Chọn thêm mới Chương trình CSSK 

 

Bước 2: Nhập các thông tin thêm mới Chương trình CSSK 



-  Để Sửa Chương trình CSSK Quản lý CTCSSK Chọn thêm mới Chương trình 

CSSK Chọn biểu tượng  Sửa chương trình Thay đổi cập nhật thông tin 

Lưu 

Màn hình sửa thông tin chương trình CSSK giống màn hình thêm mới chương trình 

CSS 

- Để Xóa Chương trình CSSK Quản lý CTCSSK Chọn thêm mới Chương trình 

CSSK – Chọn biểu tượng  Xóa chương trình 

 


