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- >90 công trình ISI / Scopus công bố tạp chí quốc tế, 10 công trình công bố tạp chí trong nước

- >20 năm giải pháp phần mềm, trí tuệ nhân tạo
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Tóm tắt nội dung trình bày

Trong chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng như một giải pháp công nghệ cốt lõi hỗ
trợ cuộc chiến chống lại đại dịch virus và các bệnh truyền nhiễm đã và đang ảnh hưởng
đến toàn thế giới. Trí tuệ nhân tạo là giải pháp công nghệ trợ giúp trong quản lý, điều
hành, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm. Bài trình bày này đề cập đến các
nghiên cứu tổng quan trên thế giới về AI ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh truyền
nhiễm. Từ các nghiên cứu này, một số mô hình đề xuất cho bệnh viện tiếp cận các công
nghệ AI để trợ giúp ra quyết định trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm. Các Case study
thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ thảo luận, ứng dụng AI trong
chẩn đoán bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Kết quả thực nghiệm và mô
phỏng cho thấy ứng dụng AI có thể làm giảm thiểu, phát hiện các bệnh truyền nhiễm, truy
vết và giúp cho cộng động, bệnh viện, cơ sở y tế nhanh chóng khắc phục, hỗ trợ chẩn
đoán trong điều trị các bệnh truyền nhiễm hiện nay



• Các khái niệm (quan điểm) về TTNT được chia thành 4 nhóm:

• (1) Các hệ thống suy nghĩ (thông minh) như con người

• (2) Các hệ thống suy nghĩ một cách hợp lý

• (3) Các hệ thống hành động (thông minh) như con người

• (4) Các hệ thống hành động một cách hợp lý
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• Có chức năng nghiên cứu và tạo ra các mô hình giống như con người

• AI là ngành nghiên cứu hành xử thông tin (intelligent behavior)

• Bao gồm: thu thập tri thức, lưu trữ tri thức, suy luận, hoạt động và kỹ
năng
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• AI là công cụ chống lại đại dịch trên thế giới, trong nước và toàn cầu

• AI là giải pháp mới cho cộng đồng quy mô quốc gia, thế giới

• Giám sát và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

• AI và Học máy trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

• AI trong thống kê, báo cáo thông minh

• AI dự báo và trợ giúp ra quyết định

2. Vấn đề và giải pháp AI đối với bệnh truyền nhiễm
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Trí tuệ nhân tạo với Covid 19 (AI for Covid-19)

Sources: Kamal Jain. Artificial Intelligence Applications in handling the Infectious Diseases. Prim Health Care, 2020, 10(5), 351
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• Trí tuệ nhân tạo có thể theo dõi mức độ lây lan các bệnh truyền 
nhiễm bằng cách phân tích dữ liệu từ chính phủ, cơ sở y tế và 
các nguồn khác, hoặc phát hiện ra những người nhiễm bệnh 
ngoài cộng đồng.



2. Vấn đề và giải pháp AI đối với bệnh truyền nhiễm
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nhiễm

Lưu trữ Zones 
dữ liệu, tích
hợp và quản
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3. Một số Ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

Quy trình xây dựng ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm
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Lắng nghe cộng đồng mạng xã hội bệnh truyền nhiễm

• Phân tích thông tin có bức tranh tổng thể.
• Cập nhật báo cáo truyền thông hàng ngày, thống kê hàng tuần theo thời gian
• Giám sát sự truyền bá nội dung trực tuyến và mức độ ảnh hưởng của thông tin, 
• cá nhân, tập thể.
• Phân tích kết hợp EKG.

Tra cứu thông tin bệnh truyền nhiễm

Giám sát real-time

Phân tích nhân khẩu học 

Phân tích cảm xúc

Phân tích ảnh hưởng người dùng

Trending topics

Trendspotter

Quản lý khủng hoảng

Truy suất nguồn gốc thông tin

Đo hiệu quả chiến dịch

Tích hợp các nguồn dữ liệu

Tương quan từ khóa 

Trọng số của các từ đối với chủ đề
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AI Xử lý truyền thông & khủng hoảng truyền thông
+ Quản lý khủng hoảng, truy xuất nguồn gốc, đo hiệu quả truyền thông
+ Dựa vào mức ngưỡng của sắc thái bình luận đưa ra các cảnh báo truyền thông và đưa 
ra hiệu quả chiến lược truyền thông.
+ Truy xuất nguồn gốc phát hiện tin giả, fake news: COVID-19, bệnh truyền nhiễm.



3. Một số Ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm

Mô phỏng AI – Brain  Human



Hệ cơ sở tri thức chẩn đoán bệnh cho cộng đồng



Trợ lý ảo - tư vấn sức khỏe cộng đồng, hành chính, khám chữa bệnh



Giám sát và tư vấn bệnh nhân từ xa



Case study:  Bệnh viện Hàn Quốc giám sát bệnh nhân từ xa, giảm chi phí, tăng mức độ tương tác hiệu quả

Source  VTV1 - ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong healthcare 



4. Thách thức và cơ hội AI & Chuyển đổi số

Giải pháp cơ bản chuyển đổi số cho tổ chức/ bệnh viện



4. Thách thức và cơ hội AI & Chuyển đổi số





Một số tài liệu các công trình công bố AI health care
• RainPredRNN: A New Approach for Precipitation Nowcasting with Weather Radar Echo Images Based on Deep 

Learning
Tác giả: Do Ngoc Tuyen, Tran Manh Tuan, Xuan-Hien Le, Nguyen Thanh Tung, Tran Kim Chau, Pham Van Hai, Vassilis C 
Gerogiannis, Le Hoang Son

• The Clustering Approach Using SOM and Picture Fuzzy Sets for Tracking Influenced COVID-19 Persons
Tác giả:  HV Pham, QH Nguyen, 2022, International Conference on Artificial Intelligence and Big Data in Digital 
Era

• A novel fuzzy knowledge graph pairs approach in decision making
Tác giả
Cu Kim Long, Pham Van Hai, Tran Manh Tuan, Luong Thi Hong Lan, Pham Minh Chuan, Le 
Hoang Son, Ngày xuất bản, 2022/4/29, Tạp chí, Multimedia Tools and Applications

• Dental diagnosis from X-ray images using fuzzy rule-based systems
Tác giả Tran Manh Tuan, Nguyen Thanh Duc, Pham Van Hai
Ngày xuất bản, 2017/1/1
Tạp chí International Journal of Fuzzy System Applications (IJFSA)

• A proposal of expert system using deep learning neural networks and fuzzy rules for diagnosing 
heart disease, HV Pham, LH Son, LM Tuan
Frontiers in intelligent computing: theory and applications, 189-198


