
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH 

 

I. Hướng dẫn đặt lịch trên website 
 

1. Truy cập vào trang web https://sisvietnam.vn/ và tìm nút ĐẶT LỊCH HẸN. 

 

 
 

2. Sau khi nhấn vào nút ĐẶT LỊCH HẸN, hệ thống sẽ chuyển đến hệ thống đặt lịch hẹn. 

 

https://sisvietnam.vn/


- Tiến hành chọn các thông tin cần thiết như sau: 

 Chọn thông tin Bệnh viện 

 Chọn chuyên khoa cần khám 

 Chọn thông tin Bác sĩ 

 Hiển thị hình ảnh và thông tin chi tiết của Bác sĩ 

 Chọn ngày khám 

 Chọn giờ khám 

 

3. Sau khi đã chọn giờ khám thành công, hệ thống sẽ hiển thị một cửa sổ yêu cầu nhập thông tin của người 

đến khám. 

 

 
 

- Ở giao diện này nếu đã từng khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, vui lòng nhập mã 

bệnh nhân và nhấn nút LẤY THÔNG TIN bên cạnh. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của bệnh nhân. 

- Nếu đây là lần đầu đăng ký và khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, vui lòng điền đầy đủ 

thông tin như hình bên dưới. 



 

 

4. Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng nhấn nút ĐẶT LỊCH HẸN nếu chỉ muốn đặt lịch hẹn trước, hoặc 

nhấn nút ĐẶT LỊCH HẸN VÀ THANH TOÁN nếu như muốn thanh toán trước và tạo Số thứ tự tại phòng 

khám. 

5. Trường hợp nhấn nút ĐẶT LỊCH HẸN VÀ THANH TOÁN, hệ thống sẽ chuyển đến cổng thanh toán VNPAY. 

Tại giao diện này vui lòng hoàn thành các bước thanh toán theo yêu cầu của cổng thanh toán VNPAY. 

 

 
 



6. Sau khi đã hoàn thành các bước đặt lịch hoặc thanh toán (nếu có), hệ thống sẽ gởi một tin nhắn xác nhận 

và hoàn tất quá trình đặt lịch. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Hướng dẫn Mobile 

1.  Cách cài đặt 

Lên Apptore hoặc CH Play tìm kiếm từ khoá “sis hospital” 

 
 

2. Để sử dụng trước tiên tiến hành đăng ký vui lòng điền thông tin chính xác 

- Họ và Tên 

- SĐT (rất quan trọng) phải điền số chính xác, còn hoạt động để nhận mã otp xác nhận và 

nhận báo tin nhắn đăng ký thành công, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh,hồ sơ…. 

 

 



 
 

XIN CẢM ƠN! 


