
 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC: Y TẾ 

 

Giải pháp: HSMART DỰ BÁO DỊCH BỆNH VỚI HỖ TRỢ BIG DATA VÀ AI 

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN: MVP, POC 

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP 

Giải pháp nhằm mục tiêu xây dựng dự báo dịch bệnh như Covid-19, sốt xuất huyết, dịch tả, tay chân miệng,... 

với sự hỗ trợ của các công nghệ mới như Big Data, AI. Giải pháp có khả năng áp dụng cao, đáp ứng nhu cầu cho 

cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh và hy vọng là một trong các dự án tiên phong đưa trí tuệ Việt Nam vươn 

tâm quốc tế trong lĩnh vực công nghệ y tế. Giải pháp tham gia nhiều chương trình khoa học trong nước được 

đánh giá cao và một số quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm như KOREA, BambUP. 

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG  

Cơ quan quản lý y tế nắm bắt kịp thời thông tin chính xác theo thời gian thực các ca bệnh giúp khoanh 

vùng hiệu qua vùng lây bệnh, tiến hành cách ly để dập dịch hiệu quả nhất. 

Người dân được bảo vệ, theo dõi, giám sát tình hình bệnh tật, có cơ hội được tầm soát, khám bệnh và 

chữa bệnh một cách tích cực, an toàn nhất, tránh để lây lan từ người bị nhiễm bệnh vào cộng đồng dân cư, gây 

mất an toàn sức khỏe khu vực dân cư. 

TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP 

Giải pháp sử dụng nhiều công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mô hình hóa dữ liệu Data 

visualization, cơ chế thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, công nghệ bản đồ GIS trực tuyến khoanh vùng 

khu vực có nguồn lây nhiễm, giải quyết bài toán về giám sát dịch bệnh, đưa ra mô hình cảnh báo sớm để cơ 

quan y tế có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. 

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong xây dựng mô hình dự đoán kết quả dịch bệnh Covid-19, sốt 

xuất huyết,… 
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