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Philips là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ y tế, tập trung vào
nâng cao chất lượng cuộc sống của con người trong toàn bộ quá
trình chăm sóc sức khỏe - từ việc sống khỏe, phòng bệnh tới chẩn
đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến và hiểu biết sâu sắc về
lâm sàng và khách hàng, Philips mang đến các giải pháp tích hợp
nhằm đạt được 4 mục tiêu: mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân,
cung cấp chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn, cải thiện trải nghiệm
của nhân viên y tế và giảm chi phí y tế.
Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992, Philips Việt Nam hiện có gần
100 nhân viên trong cả nước, cung cấp dịch vụ quản lý dự án
chuyên nghiệp, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho khách hàng.
Công ty đã tham gia thành công rất nhiều dự án y tế, góp phần
phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng như nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua việc ứng
dụng nhiều công nghệ có ý nghĩa.
Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và
mong muốn được hợp tác với các cơ sở y tế nhằm mang đến
công nghệ mới có ý nghĩa. Tại Philips, chúng tôi tin tưởng vào sự
đổi mới liên tục, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Vũ Đức Nhất
Tổng Giám đốc, Philips Việt Nam
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Chiến lược của chúng tôi
Trên toàn thế giới, những hạn chế về nguồn lực đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang
chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị - một hệ thống y tế nhằm tăng cường khả năng
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân,
đồng thời nâng cao hiệu quả chi phí. Bên cạnh đó, dân số già và sự gia tăng của các
bệnh mãn tính như bệnh tim và hô hấp đang làm gia tăng nhu cầu chăm sóc sức
khỏe. Việc ngày càng chú trọng đến lối sống lành mạnh và phòng bệnh có nghĩa là
ngày càng có nhiều người tìm kiếm những cách thức mới để chủ động theo dõi và
quản lý sức khỏe của mình tại gia đình và cộng đồng.
Với tầm nhìn của mình, chúng tôi đã và đang không ngừng góp phần làm cho thế giới
khỏe mạnh và bền vững hơn thông qua những phát kiến của mình. Chiến lược của
chúng tôi là dẫn đầu với các giải pháp sáng tạo tại các thị trường quan trọng cùng với
quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện - giúp khách hàng đạt được 4 mục tiêu: mang
đến kết quả điều trị tốt hơn, sự hài lòng của bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế và
giảm chi phí y tế.
Chúng tôi xem việc chăm sóc sức khỏe là một quy trình diễn ra liên tục và quy trình
này càng trở nên thuyết phục khi được kết nối với nhau.
Chúng tôi nhận thấy giá trị trong các giải pháp chăm sóc sức khỏe tích hợp, mở ra
sức mạnh của dữ liệu, và trí tuệ nhân tạo tại thời điểm chăm sóc, đồng thời tối ưu hóa
dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong toàn bộ quy trình chăm sóc liên tục này.
Chúng tôi đang tập trung xây dựng các phác đồ điều trị toàn diện- trước mắt là
chuyên khoa tim mạch, ung bướu, hô hấp, sản khoa và nuôi dạy con cái.
Chúng tôi tin tưởng cách tiếp cận toàn diện có thể mang lại giá trị lớn hơn cho
khách hàng của mình.
Hơn nữa, chúng tôi đang hợp tác với bệnh viện và các hệ thống y tế để hiểu hơn về
nhu cầu nhằm cung cấp các giải pháp tích hợp và hợp tác lâu dài, góp phần cải thiện
kết quả điều trị, chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả về chi phí.

Sống khỏe

Phòng bệnh

Chẩn đoán

Điều trị

Chăm sóc sức khỏe tại nhà
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Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh
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Chẩn đoán hình ảnh

Giải pháp chụp cộng hưởng từ
Giải pháp chụp cộng hưởng từ (CHT) mới của chúng tôi mang đến tốc độ, cảm giác
thoải mái cho bệnh nhân và sự tự tin trong chẩn đoán với mong muốn cải thiện quá trình
chăm sóc bệnh nhân. Các cải tiến trong giải pháp CHT của chúng tôi giúp tăng hiệu
suất chụp đồng thời mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và trải nghiệm tuyệt vời
cho bệnh nhân.
• Khối từ BlueSeal bịt kín hoàn toàn giúp quá trình lắp đặt trở nên đơn giản đồng thời
cho phép vận hành máy mà không còn lo lắng về Helium - chỉ với 7 lít khí Helium.
• Công nghệ Compressed SENSE giúp tăng hiệu suất chụp, cho phép chụp nhanh
1
• hơn tới 50% .
Quy trình chụp SmartWorkﬂow hỗ trợ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bệnh nhân
và nhân viên y tế, với quy trình chụp hiệu quả, tập trung vào bệnh nhân.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn

Ingenia Elition 3.0T
MR 7700

Ingenia Ambition
MR 5300

Prodiva 1.5T

1 So sánh với ca chụp trên máy Philips không có Compressed SENSE.
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Giải pháp chụp cắt lớp vi tính
Thiết bị chụp cắt lớp vi tính của Philips được thiết kế giúp việc chẩn đoán hình ảnh CT
một cách có ý nghĩa và theo cách chưa từng được nghĩ tới. Chúng tôi cải thiện quá trình
chăm sóc bệnh nhân bằng các cải tiến về thiết kế sản phẩm, quản lý liều tia, chất
lượng hình ảnh và các ứng dụng lâm sàng nâng cao.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Kinh tế

Spectral CT 7500
(256 dãy đầu thu vật lý-512 lát cắt)

Brilliance iCT (256 lát cắt)
Incisive CT (64-128 lát cắt)

MX16 (16 lát cắt)
Access CT (16-32 lát cắt)

• Chất lượng hình ảnh vượt trội với liều tia thấp
• Dễ sử dụng, dễ vận hành
• Dòng sản phẩm toàn diện với giá thành hợp lý, kinh tế
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Thiết bị X-quang và
tăng sáng truyền hình

X-quang gắn sàn

X-quang treo trần

X-quang di động

Tăng sáng
truyền hình

DuraDiagnost
DuraDiagnost F30

DigitalDiagnost C90
DigitalDiagnost C50

MobileDiagnost wDR

CombiDiagnost R90

Tại Philips, các thiết bị X-quang và tăng sáng truyền hình của chúng tôi mang đến
quy trình chụp hiệu suất cùng với chất lượng hình ảnh, giúp các bác sĩ chẩn đoán
tự tin đồng thời mang đến sự hài lòng đối với nhân viên y tế và bệnh nhân.
• Phần mềm hậu xử lý hình ảnh UNIQUE (UNiﬁed Image Quality Enhancement) cho

chất lượng hình ảnh vượt trội
• VarioFocus – Độ phân giải tối ưu, tuổi thọ bóng lâu hơn, bền hơn.
• SkyPlate – Tấm thu nhận ảnh không dây nhẹ dễ dàng định vị, cho quy trình chụp
suôn sẻ
• SkyFlow – cho hình ảnh giống như chụp có lưới bằng cách giảm tác động của tia tán xạ.
12
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Giải pháp siêu âm

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Kinh tế

Affiniti series

3300
ClearVue series

Tại Philips, chúng tôi cam kết mang đến sự cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe,
trong đó xây dựng siêu âm trở thành một giải pháp thông minh, giúp các bác sĩ đưa ra
quyết định chẩn đoán nhanh chóng và tự tin hơn, thăm khám nhiều bệnh nhân hơn tại
nhiều địa điểm hơn.
• Danh mục sản phẩm siêu âm với
công nghệ tiên tiến của chúng tôi được
thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu
chăm sóc sức khỏe mỗi ngày cũng như
thích nghi kịp thời với những thay đổi
nếu có, góp phần nâng cao trải nghiệm
của bệnh nhân và nhân viên y tế.
14

• Giải pháp siêu âm của Philips bao gồm
các ứng dụng lâm sàng rộng khắp như
giải pháp thăm khám tim mạch, tổng
quát, sản phụ khoa cũng như hồi sức
cấp cứu và chăm sóc tích cực.
EPIQ CVx
EPIQ Elite

CX50

Lumify
InnoSight
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Siêu âm tim mạch
Philips EPIQ CVx - một giải pháp chuyên dụng với hiệu suất cao,
kết hợp các trải nghiệm trong siêu âm tim mạch của Philips với
khả năng định lượng chuyên sâu đã được kiểm chứng của TOMTEC.
EPIQ CVx hỗ trợ người sử dụng mở rộng tối đa khả năng thăm khám,
đẩy mạnh quy trình siêu âm tim mạch và nâng cao chất lượng dịch vụ
chăm sóc bệnh nhân.

Siêu âm tổng quát
Philips EPIQ Elite là giải pháp siêu âm cao cấp hoàn toàn mới với
công nghệ nSIGHT và những cải tiến mới nhất trong xử lý hình ảnh
và đầu dò. EPIQ Elite tiếp tục nâng cao tối đa năng lực thăm khám
tổng quát và dịch vụ chia sẻ, mang đến hiệu suất thăm khám
vượt trội trên toàn bộ các phân khúc lâm sàng.

Siêu âm sản phụ khoa
Philips EPIQ Elite là dòng siêu âm sản phụ khoa cao cấp hoàn toàn
mới, đáp ứng tất cả nhu cầu thăm khám kể cả những yêu cầu chọn lọc
nhất hiện nay, thông qua công nghệ xử lý hình ảnh mạnh mẽ, quy trình
làm việc hiệu quả và hệ thống thông minh. Thiết kế của EPIQ Elite
đem lại sự an tâm cho bệnh nhân bằng cách cung cấp thêm thông tin,
giai đoạn sớm của thai kỳ, đồng thời giúp các bác sĩ lâm sàng đưa ra
chẩn đoán dễ dàng và tự tin hơn.

Siêu âm tại chỗ
Lumify là giải pháp siêu âm từ xa tích hợp trên các thiết bị di động
đầu tiên trên thế giới, cho phép người dùng liên lạc trực tiếp với
nhau khi phối hợp chẩn đoán, đem lại kết quả tốt hơn và ý nghĩa
hơn, đặc biệt trong những thời khắc quan trọng mang tính quyết
định. Khám phá khả năng tương thích của Lumify với ứng dụng
Reacts hứa hẹn một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đối với các
chuyên gia y tế và bệnh nhân.
17
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Giải pháp hỗ trợ điều trị ung thư
Với nhu cầu ngày càng cao trong điều trị ung thư cũng như tính phức tạp trong quá
trình điều trị, Philips mang đến các giải pháp điều trị chuyên biệt từ các thiết bị chẩn
đoán hình ảnh tới lập kế hoạch điều trị. Bằng cách tích hợp các công cụ, thiết bị và
phần mềm, chúng tôi hỗ trợ cải thiện quá trình chăm sóc bệnh nhân, rút ngắn thời gian
điều trị và mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân.
•
•
•
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Hệ thống cắt lớp vi tính mô phỏng: Mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội với các
công cụ như IMR, giảm nhiễu kim loại O-MAR và gói phần mềm iDose.
Hệ thống cộng hưởng từ mô phỏng: Đáp ứng nhu cầu điều trị xạ trị bằng cách
cung cấp hình ảnh MR chất lượng cao tại vị trí điều trị.
Hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị Pinnacle Evolution: Điều trị cá thể hóa,
tập trung vào bệnh nhân giúp nâng cao chất lượng quá trình lập kế hoạch điều trị.

Hệ thống chụp cắt lớp
vi tính mô phòng

Hệ thống cộng hưởng từ
mô phỏng

Hệ thống phần mềm
lập kế hoạch xạ trị

Big Bore RT

Ingenia MR-RT

Pinnacle Evolution
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Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh
Với giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh của Philips, bạn có thể sử dụng bộ mô-đun
phần mềm nâng cao và ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ cho chiến lược và
mục tiêu phát triển của bạn. Chúng tôi liên tục đổi mới nhằm mang đến các giải pháp
y tế tích hợp, góp phần hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.
20
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IntelliSpace Portal
Philips IntelliSpace Portal là giải pháp xem và xử lý
hình ảnh nâng cao được thiết kế nhằm giúp các bác sĩ
chẩn đoán, theo dõi, trao đổi thông tin trên tất cả các
ứng dụng lâm sàng cũng như các loại thiết bị khác
nhau với quy trình làm việc kết nối liền mạch.
· Bộ ứng dụng đa dạng trong lĩnh vực chẩn đoán hình
ảnh bao gồm tim mạch, ung thư, thần kinh, phổi.
· Cung cấp hình ảnh tổng thể về tình trạng bệnh nhân
trên nhiều loại thiết bị.
· Truy cập ứng dụng một cách bảo mật ở bất kỳ đâu tại
cơ sở và tích hợp dữ liệu của nhiều nhà cung cấp.

Giải pháp IntelliSpace PACS
và lưu trữ dữ liệu trung lập (VNA)
Nền tảng hợp tác lâm sàng của Philips đã thiết lập một hệ sinh thái về dữ liệu lâm sàng.
Dữ liệu này có thể được dùng để tương tác - kết nối các chuyên gia y tế trong suốt quá
trình chăm sóc liên tục. Việc lưu trữ hình ảnh dưới dạng tập trung giúp đồng nhất các
dữ liệu, giảm chi phí và thuận tiện khi cần phân quyền cho nhà cung cấp trong trường hợp
cần truy cập dữ liệu, cung cấp dịch vụ y tế tốt hơn.
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Giải pháp lưu trữ dữ liệu trung lập

Giải pháp xem ảnh nâng cao

Kho lưu trữ dữ liệu lâm sàng của chúng tôi
không chỉ là kho lưu trữ cho các nhà
cung cấp, mà đó còn là một nguồn
thông tin hình ảnh duy nhất để, hỗ trợ
cho việc ra quyết định hiệu quả.
• Lưu trữ và truy cập dữ liệu có cấu trúc
và dữ liệu phi cấu trúc.
• Cho phép tương tác thông qua kho
lưu trữ dựa trên tiêu chuẩn mà không
dựa trên phần cứng cho tất cả dữ liệu
hình ảnh.
• Khả năng nâng cấp và mở rộng dữ liệu
để đáp ứng nhu cầu cho nhiều bệnh
viện hơn.

Giải pháp xem ảnh trung lập hỗ trợ các
bác sĩ đọc ảnh tại bất cứ đâu, đồng thời
cho phép kết nối với hồ sơ bệnh nhân
nhằm cung cấp khả năng lưu trữ, truy cập
và chia sẻ dữ liệu lâm sàng một cách
liền mạch.
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Giải pháp hình ảnh học can thiệp

Giải pháp
hình ảnh học
can thiệp
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Giải pháp chụp mạch can thiệp
Philips mang đến công nghệ đột phá Azurion giúp nâng cao chất lượng điều trị và đơn
giản hóa tiến trình công việc.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn

• Azurion xóa bỏ những rào cản và mang đến phương pháp điều trị an toàn với các

phần mềm nâng cao, dễ sử dụng.
• Tăng cường khả năng phối hợp của cả ekip can thiệp, tối ưu hóa hiệu năng của lab
và nâng cao chất lượng chăm sóc ưu việt.
• Cải thiện các tính năng điều hướng để giảm liều lượng bức xạ.
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Azurion 7 M

Azurion 7 B

Azurion 5 M

Azurion 3 F
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Giải pháp hình ảnh học can thiệp

Philips Azurion Flex Arm
Giải pháp tối ưu cho mọi loại hình can thiệp
phức tạp và phòng mổ Hybrid
Công nghệ Axsys đột phá từ Philips với 8 trục
chuyển động mang lại sự linh hoạt vượt trội cho
cánh tay FlexArm. Ta có thể di chuyển FlexArm tới
mọi vị trí và định vị ở mọi góc chiếu trong tòan bộ
không gian bao quanh bàn BN.
Nhờ đó FlexArm luôn sẵn sàng cho những can thiệp
đa khoa phức tạp nhất và có thể tích hợp linh hoạt
vào các cuộc phẫu thuật
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Sinh lý lòng mạch (iFR/FFR)

Tạo ảnh lòng mạch (IVUS)

• Định hướng điều trị.

• Bộc lộ chi tiết giải phẫu tổn

• Đánh giá hiệu quả huyết động sau

thương/hình thái stent.
• Tối ưu hóa chiến lược chọn stent và
bung stent.
• Đánh giá hiệu quả bung stent sau
can thiệp.

can thiệp hẹp tắc đa vị trí.

Giải pháp hình ảnh học can thiệp

Co-registration
Cộng cụ SyncVision độc quyền từ Philips
cho phép đồng bộ giải phẫu trên cả 3
modality (Angio, IVUS và iFR) tại mọi
điểm trên nhánh vành được khảo sát.

Giải pháp thăm dò hình ảnh IVUS
và sinh lý lòng mạch

Pressurewire thăm dò sinh lí mạch vành
Verrata Plus

OmniWire

Philips IntraSight mang tới giải pháp toàn diện với các công cụ thăm dò hình ảnh IVUS,
sinh lý lòng mạch (iFR/FFR) và hòa trộn dữ liệu (co-registration) giúp đơn giản hóa các
can thiệp mạch vành phức tạp
• Mang đến chất lượng chăm sóc vượt trội với các công nghệ đã được chứng minh về

mặt lâm sàng, giúp cải thiện các kết quả điều trị của bệnh nhân.
• Tính năng tích hợp độc đáo và khả năng kết nối dữ liệu liền mạch trên nhiều loại
thiết bị.
• Công cụ tốt nhất để đánh giá sinh lý mạch vành (iFR/FFR) và siêu âm lòng mạch.
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IntraSight 3

IntraSight 5

IntraSight 7

Di động hoặc tích hợp (với Azurion)

Di động hoặc tích hợp (với Azurion)

Tích hợp (với Azurion)

Catheter tạo ảnh siêu âm trong lòng mạch vành
Eagle Eye Platinum
digital IVUS catheter

Eagle Eye Platinum ST
digital IVUS catheter

Reﬁnity ST
rotational IVUS catheter
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Giải pháp hình ảnh học can thiệp

Giải pháp soi X-quang với C-arm di động
Giải pháp C-arm di động trong phòng phẫu thuật của Philips mang đến hình ảnh chất
lượng cao, dễ dàng điều khiển và sử dụng trong quá trình thực hiện thủ thuật từ mổ hở
tới xâm lấn tối thiểu, từ xử lý gãy xương tới phẫu thuật cột sống, từ chấn thương chỉnh
hình tới can thiệp mạch máu phức tạp và các phẫu thuật đa khoa khác. Philips đáp ứng
mọi nhu cầu lâm sàng với sự hỗ trợ hình ảnh phù hợp, dù cho bạn đầu tư một hệ thống
C-arm trong phòng phẫu thuật hay phòng mổ mini - hybrid.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn

BV Endura

BV Vectra

• Tạo sự khác biệt với giải pháp điều trị dưới dẫn hướng hình ảnh của Philips trong

các chấn thương chỉnh hình.
• Tiềm năng không giới hạn cho các phẫu thuật và can thiệp
• Giảm chi phí vận hành, sử dụng đơn giản và tối ưu ê kíp phẫu thuật.
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Zenition 70

Zenition 50
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Giải pháp xử lý và lưu trữ
hình ảnh tim mạch
Giải pháp xử lý và lưu trữ hình ảnh tim mạch IntelliSpace Cardiovascular
(ISCV) giúp tối ưu quy trình chẩn đoán và điều trị, cải thiện hiệu suất hoạt
động trong toàn bộ quy trình chăm sóc sức khỏe tim mạch. IntelliSpace
Cardiovascular được thiết kế cho phép bạn truy cập tới hình ảnh tim mạch
bất cứ thời điểm nào và bất cứ đâu.*

Giải pháp hình ảnh học can thiệp

Với giải pháp xử lý hình ảnh
tim mạch IntelliSpace
Cardiovascular, bạn có thể
nhanh chóng thu thập, phân tích
và chia sẻ dữ liệu từ các hệ
thống và ứng dụng khác nhau
của các khoa, phòng.

Các lợi ích của IntelliSpace Cardiovascular
• Truy cập nhanh và dễ dàng tới hình ảnh và thông tin.
• Truy cập tới nhiều loại thiết bị và ứng dụng khác nhau từ một địa điểm
duy nhất và phân tích dữ liệu giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
• Với khả năng truy cập bất kỳ đâu và khả năng tương thích cao, giải pháp
ISCV giúp bạn giam chi phí triển khai và tiết kiệm thời gian khi tích hợp
với hệ thống hiện có.

* Người sử dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Philips về mạng (như hiệu suất, VPN) dành cho trạm xử lý hình ảnh IntelliSpace Cardiovascular.

Tích hợp trên một nền tảng
Giải thưởng sản phẩm
tốt nhất KLAS 2020

Cardiac
MR

ECG

Diagnostic
X-ray

Ultrasound

Phần mềm Philips IntelliSpace
Cardiovasculart đứng vị trí số 1
trong loạt giải thưởng KLAS 2020

IntelliSpace
Cardiovascular
CT
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Cardiac
cath lab

Advanced
visualization
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Giải pháp
theo dõi và phân tích
dữ liệu bệnh nhân
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Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân

Thiết bị theo dõi bệnh nhân
Thiết bị theo dõi bệnh nhân của Philips cung cấp quyền truy cập vào thông tin bệnh nhân
toàn diện, có tính hỗ trợ quyết định cao và khả năng cài đặt kết nối các nhóm chăm sóc
y tế hiệu quả. Thiết bị có khả năng hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong các khoa
phòng khác nhau đồng thời hỗ trợ chẩn đoán sớm, đẩy nhanh việc quyết định thực hiện
chăm sóc và can thiệp y tế kịp thời, cũng như giúp người sử dụng đưa ra quyết định
chẩn đoán, can thiệp y tế hợp lý.

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Intellivue series

Efficia series

Tiêu chuẩn

• Tăng trải nghiệm người dùng trong ứng dụng monitor thiết kế theo qui trình làm việc

của bạn.
• Tăng hiệu quả chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhờ tối ưu các phần mềm hỗ trợ được
tích hợp sẵn trên monitor.
• Tăng sự an toàn cho bệnh nhân với hệ thống theo dõi trung tâm của Philips.
• Tăng khả năng kết nối và tương tác với các thiết bị chăm sóc và điều trị khác.
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IntelliVue X3

Goldway series
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Thiết bị theo dõi sản khoa
Tại Philips, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê và hỗ trợ sứ mệnh của bạn. Ngay từ đầu,
qua các giai đoạn phát triển, giải pháp thiết bị theo dõi cho mẹ và bé của Philips luôn
cam kết cung cấp cho bạn các giải pháp tiên tiến, đã được kiểm chứng lâm sàng và
khả năng hỗ trợ rộng nhất. Từ phòng khám sản khoa đơn lẻ đến bệnh viện và ngay cả
khi bệnh nhân ở nhà, Philips cung cấp thiết bị chăm sóc tiên tiến có tính kế thừa
cao, vì vậy bạn có thể cung cấp các dịch vụ chăm sóc tốt nhất.
• Theo dõi thai nhi & bà mẹ với Avalon FM20, FM30.
• Hệ thống đầu dò không dây Philips trong theo dõi sản khoa giúp tăng khả năng
di chuyển và sự thoải mái cho sản phụ, qua đó tăng cường sự an toàn cho mẹ và
bé trong quá trình trước và trong khi sinh.
• Tự động hóa và số hóa quy trình làm việc với hệ thống thông tin chu sinh Philips
IntelliSpace Perinatal.

Hiệu suất cao

Avalon FM30

Avalon FM20

Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân

Công nghệ vượt trội

Avalon CL
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Thiết bị theo dõi tương thích cộng hưởng từ
Sức mạnh tác động của từ trường tạo ra một môi trường đặc biệt trong phòng MR,
khác biệt rất nhiều với các khu vực chăm sóc khác.
Dựa trên các công trình theo dõi, nghiên cứu sâu rộng khác nhau, thiết bị theo dõi
Expression MR và các phụ kiện tiêu chuẩn được thiết kế riêng và đáp ứng các yêu cầu
đặc biệt của phòng MR.
• Được thiết kế riêng để tương thích trong môi trường có từ trường mạnh.
• Được chế tạo bằng vật liệu không chứa sắt đảm bảo dưới tác động của từ trường
mạnh sẽ không biến thành những vật thể phóng ra nguy hiểm có thể làm tổn thương
bệnh nhân và nhân viên y tế.
• Một phòng mổ tương thích Hybrid được thiết kế tối ưu, có thể nâng cao trải nghiệm
của bệnh nhân và nhân viên y tế, giải pháp tích hợp Hybrid OR giúp qui trình trơn tru hơn.
• Tăng khả năng kết nối và tương tác với các hệ thống CNTT của bệnh viện.

Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân

Thiết bị theo dõi kiểm tra sinh hiệu
Thiết bị theo dõi kiểm tra sinh hiệu của Philips tích hợp tính chính xác với chức năng
thiết yếu, vận hành tối ưu với màn hình cảm ứng và giao diện hợp lý, có khả năng
cung cấp thông tin lâm sàng toàn diện nhất cho người dùng. Một số thiết bị theo dõi
của Philips cũng có thể được sử dụng để tự động tính điểm cảnh báo sớm (EWS), giúp
nhanh chóng xác định các dấu hiệu diễn biến xấu của bệnh nhân và tư vấn giải pháp
xử trí điều trị theo qui trình EWS của người dùng.
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Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

Tiêu chuẩn

Intellivue MP5SC

EarlyVue series

SureSign series
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Máy thở nội viện
Bệnh nhân thở máy cấp cứu hoàn toàn trông chờ vào bạn cho mỗi hơi thở họ hít vào.
Đó là lý do tại sao bạn cần máy thở tiên tiến, linh hoạt và dễ sử dụng, có thể nhanh chóng
đánh giá và đáp ứng với từng tình trạng thay đổi của bệnh nhân. Các giải pháp máy thở
nội viện của Philips có thể giúp bạn liên tục đánh giá từng phản ứng của bệnh nhân với
việc điều trị để bạn có thể thực hiện các chuyển đổi nhanh chóng, trơn tru, đẩy nhanh
quá trình thở vào tự nhiên của bệnh nhân.
•
•
•
•
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Hỗ trợ hô hấp phù hợp, chất lượng.
Khả năng thay đổi chế độ thở nhanh chóng.
Dễ dàng sử dụng hỗ trợ thở không xâm lấn (NIV).
Liên tục hỗ trợ và đào tạo ứng dụng lâm sàng cho nhân viên y tế.

Công nghệ vượt trội

Trilogy EV 300

Hiệu suất cao

V60

V60 plus
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ECG chẩn đoán
Danh mục ECG chẩn đoán của Philips bao gồm các thuật toán ECG chuyên dụng,
máy đo ECG, ECG gắng sức, hệ thống theo dõi Holter và hệ thống quản lý dữ liệu ECG
để tăng tốc độ truyền tải kiến thức về tim mạch trong bệnh viện, tối ưu hóa quy trình,
nâng cao năng suất và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị về tim mạch.
• Tối ưu các phần mềm hỗ trợ lâm sàng tiên tiến để giúp tăng luồng thông tin trong
chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.
• Cho phép kết nối và khả năng tương tác với các phần mềm hay thiết bị nội viện khác.
• Tự động hóa và số hóa quy trình làm việc của bạn với hệ thống quản lý ECG Philips
IntelliSpace ECG.

Giải pháp hỗ trợ hồi sinh nâng cao (ALS) của Philips được thiết kế để đáp ứng nhanh
chóng, giảm gián đoạn trong theo dõi bệnh nhân và truyền dữ liệu an toàn, liền mạch.
Khử rung tim sớm có thể tạo ra một sự khác biệt quan trọng. Giải pháp ALS của Philips
có chức năng trực quan và tăng cường theo dõi bệnh nhân với đầy đủ các phép đo
lâm sàng, tối ưu liệu pháp khử rung tim đã được kiểm chứng lâm sàng. Khả năng giao
tiếp tiên tiến cho phép truyền an toàn thông tin bệnh nhân cũng như cải thiện độ
chính xác của hồ sơ và bàn giao để đưa ra quyết định tự tin và quy trình làm việc trơn
tru hơn.
• Tăng khả năng thực hiện điều trị cấp cứu, hồi sức trong cả nội viện và ngoại viện.
• Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu bệnh nhân liên tục trong suốt quá trình chăm sóc cấp cứu liên tục.
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Cardiograph

Holter

Stress Test

Công nghệ vượt trội

Hiệu suất cao

PageWriter series

DigiTrak XT Holter

ST80i

HeartStart Intrepid

Efficia DFM100
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Thiết bị hồi sức và cấp cứu

Giải pháp kết nối trong
chăm sóc điều trị
Philips đầu tư mạnh mẽ vào giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng trong y tế, giúp
kết nối các yếu tố con người, công nghệ và dữ liệu vào toàn bộ chuỗi chăm sóc sức
khỏe. Các giải pháp thông minh, an toàn của Philips giúp tích hợp hệ thống, tổng hợp
dữ liệu, đẩy nhanh tiến trình công việc và đưa ra quyết định, cung cấp cho các bác sĩ
lâm sàng những thông tin cần thiết phục vụ cho việc điều trị hiệu quả nhất.
• Hệ thống quản lý ECG của Philips,
IntelliSpace ECG cung cấp khả năng
truy cập nhanh chóng, dễ dàng vào
bản ghi ECG của bệnh nhân từ mọi nơi,
mọi lúc, giúp tăng hiệu suất công việc
và tăng tương tác giữa các chuyên gia
lâm sàng thông qua kết nối của hệ thống.

• Hệ thống theo dõi chu sinh,
IntelliSpace Perinatal cung cấp
khả năng tạo chuỗi theo dõi chăm sóc
toàn diện người bệnh từ lần khám thai
đầu tiên đến khi sinh và các lần tái khám
sau sinh.

• Giải pháp tích hợp kết nối thiết bị y tế
của Philips giúp bạn tăng cường hiệu
quả của quy trình lâm sàng bằng cách
cho phép khả năng kết nối, truyền tải
dữ liệu giữa hệ thống thông tin bệnh
viện, bệnh án điện tử và thiết bị chăm
sóc bệnh nhân - từ Philips hoặc các
nhà sản xuất khác.

• Giải pháp quản lý dữ liệu, IntelliSpace
Connect hỗ trợ các nỗ lực của bạn để
tối ưu hóa quy trình lâm sàng, tăng tốc
truyền dữ liệu và hồi cứu dữ liệu
trong suốt chuỗi chăm sóc, điều trị
cấp cứu.

• Giải pháp tương tác của Philips cung
cấp khả năng tương tác tiêu chuẩn
giữa các hệ thống lâm sàng Philips và
hệ thống thông tin doanh nghiệp của
bạn, đồng thời giảm độ phức tạp và
chi phí trong môi trường y tế.

• Philips General Care Solution hỗ trợ
xác định sớm các dấu hiệu xấu đi của
người bệnh, có thể vài giờ trước khi
biến chứng xấu có thể xảy ra. Vì vậy,
đội ngũ chăm sóc y tế và đội, nhóm
cấp cứu nội viện có thể phản ứng sớm
hơn – xử trí sớm qua đó tạo sự khác
biệt rõ rệt trong hiệu quả điều trị và
phòng ngừa biến chứng cho bệnh nhân.

• Giải pháp truy cập bằng thiết bị di động
Philips Enterprise cung cấp khả năng
truy cập dữ liệu bệnh nhân từ xa bằng
các thiết bị di động như điện thoại
thông minh, máy tính bảng, laptop,
giúp đội ngũ y tế phản ứng nhanh với
mọi diễn biến lâm sàng của bệnh nhân
và tăng cường khả năng làm việc nhóm,
hỗ trợ việc ra quyết định lâm sàng và
khả năng phối hợp trong điều trị
bệnh nhân .
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Giải pháp theo dõi và phân tích dữ liệu bệnh nhân

• Hệ thống thông tin chăm sóc tích cực,
IntelliSpace Critical Care & Anesthesia
ứng dụng trong các khoa ICU, gây mê,
hồi sức và phòng mổ, cung cấp khả năng
phân tích nâng cao, hỗ trợ quyết định
lâm sàng, tích hợp quản lý chăm sóc
tích cực và lưu trữ dữ liệu lớn, hỗ trợ
mọi báo cáo, nghiên cứu hồi cứu khi cần.

Dịch vụ
chuyên nghiệp
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Quản lý dự án
Philips luôn phát triển và cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe sáng tạo đến với
khách hàng. Những giải pháp của chúng tôi được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
và được lắp đặt tại một địa điểm cụ thể. Chúng tôi, các nhà quản lý dự án chính là một
nhân tố cần thiết trong việc hiện thực hóa các giải pháp này.
Với chứng nhận quản lý dự án chuyên nghiệp PMP được công nhận toàn cầu, chúng tôi
điều phối chuỗi cung ứng, quản lý rủi ro và có tác động tích cực đến chi phí, thời gian và
các yêu cầu quy định của dự án nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng và chất lượng
dự án tốt nhất.
• Quy trình lắp đặt ngắn, được dự đoán trước và hiệu quả về mặt chi phí.
• Văn hóa của chúng tôi là liên tục cải tiến.
• Phòng Quản lý dự án của Philips luôn giành được sự hài lòng của khách hàng bằng
cách đáp ứng và vượt trên mong đợi của khách hàng.

Tư vấn tối ưu hóa quy trình
và thiết kế bệnh viện
Philips nhận thấy một thiết kế bệnh viện
tối ưu có ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm
của bệnh nhân về dịch vụ y tế cũng như
hiệu suất hoạt động của bệnh viện. Với
kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng
quy trình và thiết kế, Philips đã hỗ trợ
nhiều cơ sở y tế trên toàn cầu đạt được
hiệu quả cao trong việc cung cấp dịch vụ
y tế.
Chúng tôi sử dụng tư duy thiết kế để giúp
khách hàng hình dung các giải pháp tái
thiết kế, hay các giải pháp đồng sáng tạo
khi cần thiết và cùng phối hợp để tối ưu
hóa quy trình làm việc trong bệnh viện.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Dự án, Philips Việt Nam.

Tại Việt Nam, Philips đã hỗ trợ tư vấn,
phân tích tối ưu hóa quy trình làm việc
và thiết kế giúp Bệnh viện Đại học
Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Hoàn Mỹ
Thủ Đức, Bệnh viện Hồng Đức 2 tại
Tp. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu trở thành
bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam trong
lĩnh vực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.
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“ Chúng tôi đam mê hiện thực hóa các giải pháp, vượt hơn cả mong đợi của
khách hàng.”

Đào tạo
Philips hỗ trợ bạn tìm thấy tiềm năng của
đội ngũ cán bộ, công nghệ và tổ chức của
mình thông qua các chương trình đào tạo
mới, có ý nghĩa và dựa trên thực tế. Các
khóa đào tạo và chương trình toàn diện,
dựa trên lĩnh vực lâm sàng liên quan
được thiết kế giúp nâng cao hiệu quả
vận hành và mang đến dịch vụ chăm sóc
bệnh nhân chất lượng cao.

Tại Việt Nam Philips đã ký thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
nhằm cung cấp trọn gói giải pháp chẩn đoán hình ảnh, tư vấn tối ưu hóa quy trình và
thiết kế bệnh viện. Với dự án này, Philips Capital cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính dài hạn,
giúp Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tiến hành đầu tư cần thiết để có thể cung cấp dịch vụ
y tế chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe
tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, Philips đã phối hợp với
nhiều Hiệp hội chuyên ngành như Hội
Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam,
Hội Chẩn đoán hình ảnh Tp. Hồ Chí Minh,
Hội hô hấp Việt Nam và Hội hồi sức tích
cực và chống độc Việt Nam tổ chức nhiều
khóa đào tạo liên tục và hội thảo khoa
học nhằm cập nhật công nghệ và kiến
thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế
trong nước.

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương,
Trung tâm đào tạo Philips Learning
Academy tại Xing-ga-po được thành lập
vào cuối năm 2018 với cơ sở hạ tầng và
trang thiết bị hiện đại nhằm mang tới các
chương trình đào tạo liên tục dành cho
các cán bộ y tế tại khu vực này. Trung tâm
tổ chức nhiều khóa đào tạo thực hành và
hội thảo giúp nâng cao kỹ năng của đội
ngũ cán bộ y tế trong lĩnh vực ứng dụng
lâm sàng.

“ Chúng tôi tin tưởng giải pháp tài chính là đòn bẩy giúp khách hàng đạt được
mục tiêu của mình. Hỗ trợ khách hàng có được sự đầu tư cần thiết tại bất cứ
thời điểm nào giúp họ phát triển công việc kinh doanh tốt hơn.

”

Ông Xander Vissering, Giám đốc Philips Capital Đông Nam Á.

Giải pháp hỗ trợ tài chính của Philips

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các giải pháp toàn diện đáp ứng nhu cầu của bạn,
cho dù đó là dự án nhỏ hay quy mô lớn, bằng cách kết hợp các giải pháp tài chính
cạnh tranh và phù hợp vào đề xuất chung của chúng tôi.
Các dịch vụ hỗ trợ tài chính của chúng tôi:
• Hỗ trợ tài chính cho dự án
• Hợp tác các dự án công - tư
• Tín dụng của nhà cung cấp
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• Hỗ trợ tài chính xuất khẩu và thương mại
• Nghiệp vụ cho thuê

55

Dịch vụ chuyên nghiệp

Philips đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua những
công nghệ mới có ý nghĩa trong 130 năm qua bằng cách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu
của khách hàng, đối tác và thị trường. Mô hình hỗ trợ tài chính một cửa duy nhất của
chúng tôi cùng với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp với từng khách hàng giúp cho
Philips Capital trở thành đối tác tài chính hiệu quả nhất của bạn.

Dịch vụ khách hàng
Đội ngũ kỹ sư của Philips được đào tạo
theo tiêu chuẩn của hãng, luôn sẵn sàng
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
chất lượng cao không chỉ tại các thành
phố lớn mà còn trên khắp các tỉnh thành
trong cả nước. Chúng tôi luôn luôn
lắng nghe khách hàng và cung cấp các
gói dịch vụ bảo hành, bảo trì RightFit
được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng.

Lợi thế của chúng tôi đó là cơ sở hạ tầng
kỹ thuật trên toàn cầu, kinh nghiệm
triển khai trong nước và kiến thức sâu rộng
trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, các
giải pháp hỗ trợ kỹ thuật chủ động từ xa
của Philips sẽ đảm bảo thời gian vận hành
liên tục của hệ thống cũng như cung cấp
linh kiện kịp thời tới khách hàng.

“ Tại Philips, chúng tôi đặt chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ khách hàng là
ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi phục vụ khách hàng bằng cả TRÁI TIM”
Kỹ sư Phạm Văn Nghĩa, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Philips Việt Nam.

Cổng thông tin quản lý dịch vụ kỹ thuật Philips Customer Services Portal
Quản lý các dịch vụ kỹ thuật đối với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và phần mềm là
vô cùng quan trọng, và bạn cần một công cụ để quản lý các thiết bị của mình. Cổng
thông tin quản lý dịch vụ - Philips Customer Services Portal hỗ trợ bạn quản lý các
hoạt động bảo trì thiết bị cũng như vòng đời sản phẩm, giúp tăng hiệu suất hoạt động
và tối ưu quy trình.

Gói dịch vụ bảo trì RightFit

Giúp khách hàng theo dõi
việc vận hành thiết bị hay
yêu cầu dịch vụ 24/7.
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Gói bảo trì trọn gói RightFit Primary: Cung cấp
dịch vụ bảo trì với sự
linh hoạt theo nhu cầu của
khách hàng.

Gói bảo trì toàn diện RightFit Protection:
Mang đến sự an tâm cho
khách hàng với dịch vụ
bảo trì toàn diện cho
toàn bộ hệ thống.

Cải thiện quy trình và việc
trao đổi thông tin.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 9092
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Gói bảo trì cơ bản RightFit Value: Dành cho
khách hàng ưu tiên cho
dịch vụ bảo trì phòng ngừa.

Xem báo cáo, tình trạng
hợp đồng bảo hành bảo trì với thông tin
cập nhật liên tục.

Các dự án tiêu biểu
Với nhiều năm hoạt động tích cực tại Việt Nam, Philips tự hào được
lựa chọn là nhà cung cấp uy tín các giải pháp y tế sản phẩm và dịch vụ
toàn diện cho nhiều bệnh viện và phòng khám trên khắp cả nước,
giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả hoạt động.
Trong lĩnh vực y tế công lập, Philips đã cung cấp nhiều giải pháp y tế kỹ thuật cao trong
lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, cũng như các giải pháp và thiết bị theo dõi và điều trị
bệnh nhân tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện quân đội trung
ương 108, bệnh viện đa khoa Huế, bệnh viện đa khoa Đà nẵng, bệnh viện Chợ Rẫy và
bệnh viện 175 v..v
Trong lĩnh vực y tế tư nhân, Philips đã tham gia một số dự án cung cấp gói thiết bị lớn
như bệnh viện đa khoa Phương Đông, bệnh viện đa khoa Việt Đức tại Phú Thọ, bệnh viện
đa khoa Hùng Vương, bệnh viện đa khoa Hồng Đức 2 tại Tp Hồ Chí Minh, bệnh viện
đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, bệnh viện đại học Buôn Ma Thuột.
Với các sản phẩm và giải pháp y tế chất lượng cao cùng dịch vụ kỹ thuật tin cậy, Philips
tiếp tục góp phần khẳng định vị thế là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực
y tế tại Việt Nam.

Quản lý chất lượng
Tại Philips, việc tuân thủ quy định và chất lượng của các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ
được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm cũng như tất cả
các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan khác.
Hệ thống Quản lý Chất lượng của Philips được thiết lập và duy trì nhằm thể hiện cam kết
của chúng tôi trong việc cải tiến chất lượng liên tục và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn
hiện hành.

“ Sự hợp tác với Philips nhằm xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 2 là

bệnh viện thông minh, nơi các chuyên gia, bác sĩ của chúng tôi tự tin hơn
trong việc đưa ra các quyết định chẩn đoán, với sự hỗ trợ của các công nghệ
y tế tiên tiến của Philips, nhờ đó bệnh nhân có thể hoàn toàn có thể an tâm
với chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức.

”

Bà Huỳnh Thị Kim Loan, Chủ tịch Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức.

Chính sách về chất lượng của Philips
Bằng cả trái tim và khối óc, chúng tôi:
• Làm hài lòng khách hàng và cung cấp lời hứa thương hiệu của mình.
• Thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả.
• Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục.
• Tuân thủ các quy định nội bộ và bên ngoài.
• Duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

ISO 13485:2016 và đạt được chứng nhận từ TUV Rheinland. Chúng tôi
tự tin đảm bảo chất lượng và an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm.

”

Bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Quản lý Chất lượng, Philips Việt Nam.
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“ Với cam kết cao nhất về chất lượng, Philips Việt Nam đã triển khai

Philips Việt Nam
Trụ sở chính
Tầng 20, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 7303 7080
Fax: +84 28 7306 7080

Chi nhánh tại Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã,
Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84 24 3734 6484
Fax: +84 24 3734 6482

Tổng đài hỗ trợ khách hàng (Miễn cước cuộc gọi): 1800 9092
Email: customercare.vn@philips.com

Website: www.philips.com.vn/healthcare
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