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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Với 20 năm kinh 
nghiệm, từng là 

trưởng chuyên khoa 
phẫu thuật tại Trường 
đại học Y Lyon- Pháp, 
bác sĩ Alain Michel đã 
thực hiện thành công 
hàng ngàn ca phẫu 
thuật nâng ngực, đặt 
túi ngực hoặc tái tạo 
ngực sau tổn thương 

do ung thư, nâng mũi, tạo mắt hai mí tự 
nhiên, phẫu thuật tạo hình thành bụng, hút 
mỡ vùng bụng, đùi hoặc cánh tay, căng da 
mặt... bằng những kỹ thuật tiên tiến, an toàn, 
ít đau, hạn chế sẹo tối đa. 

Từ ngày 26/02 đến 15/03/2018, bác sĩ Alain 
Michel - Chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu đến 
từ Pháp sẽ trực tiếp tư vấn thực hiện các 

dịch vụ làm đẹp tại Viện Thẩm mỹ & Chống 
lão hóa FV mang đến cho khách hàng nhiều 
sự lựa chọn để sở hữu gương mặt cuốn hút 
và vóc dáng hoàn hảo nhất.

Bệnh viện FV được trang bị cơ sở vật chất 
và trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc 
tế cùng môi trường phòng mổ vô trùng tuyệt 
đối là nơi đầu tiên Bác sĩ Alain Michel tin 
tưởng để tiến hành thực hiện quy trình phẫu 
thuật thẩm mỹ với tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
tại Việt Nam.

Để đặt hẹn khám với Dr. Alain Michel, 
vui lòng liên hệ Khoa Thẩm Mỹ -
Bệnh viện FV.
Điện thoại: (028) 5411 3333.
Máy nhánh: 1552

Từ ngày 30/03 - 01/04/2018, Phó giáo sư - bác sĩ Jod Mehta - một 
chuyên gia giác mạc hàng đầu thế giới đến từ Trung tâm Mắt 

quốc gia Singapore (SNEC) sẽ đến thăm khám và điều trị cho các 
bệnh nhân gặp vấn đề về bệnh lý giác mạc tại khoa Mắt - Bệnh viện 
FV. Đây là cơ hội để các bệnh nhân được thăm khám và điều trị bởi 
một bác sĩ chuyên khoa về giác mạc nổi tiếng thế giới mà không phải 
tốn quá nhiều chi phí như khi ra nước ngoài điều trị.

Phó giáo sư - bác sĩ Jod Mehta nổi tiếng là một chuyên gia hàng đầu 
về bệnh lý giác mạc với kinh nghiệm nhiều năm và rất thành công với 
những kỹ thuật phức tạp như: ghép giác mạc xuyên, ghép giác mạc 

lớp trước sâu, ghép nội mô giác mạc, phối hợp phẫu thuật ghép giác mạc xuyên và đục thủy 
tinh thể, phối hợp phẫu thuật ghép nội mô giác mạc và đục thủy tinh thể, ghép giác mạc lớp 
trước sâu phức tạp, ghép nội mô giác mạc phức tạp...

Không những vậy, PGS-BS Jod Mehta còn là thành viên của Trường Nhãn khoa Hoàng gia 
Anh, Hội Nhãn khoa Hoa Kỳ, Hội Nhãn khoa Singapore - Malaysia và Hiệp hội Giác mạc châu 
Á. Trong sự nghiệp của mình, ông đã nhận 24 giải thưởng quốc tế ở cả lĩnh vực lâm sàng và 
nghiên cứu khoa học. Tại SNEC, ông dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu và điều trị ghép 
giác mạc, tái tạo bán phần trước nhãn cầu và phẫu thuật khúc xạ.

Để được thăm khám và điều trị với Phó giáo sư - bác sĩ Jod Mehta, xin vui lòng liên hệ: 
Khoa Mắt - Bệnh viện FV. Điện thoại: (028) 5411 3333, máy nhánh 2000

Cơ hội Chữa lành giáC mạC
cùng chuyên gia hàng đầu từ SnEc

Phục hồi thính 
lực cùng tiến sĩ - 
bác sĩ người PháP 
Bernard Colin

Từ ngày 09 đến 20/4/2018, 
Tiến sĩ - Bác sĩ người Pháp 

Bernard Colin sẽ trực tiếp 
thăm khám và điều trị cho 
các bệnh nhân gặp các vấn 
đề về thính giác tại khoa Tai - 
Mũi - Họng của Bệnh viện FV. 

Tiến sĩ - bác sĩ Bernard Colin 
từng là Trưởng khoa Tai - Mũi 
- Họng Bệnh viện St.Luc, Lyon, 
Pháp. Ông có nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực phẫu 
thuật và điều trị các bệnh lý 
về tai như điếc, viêm tai mạn 
tính, vá màng nhĩ, phẫu thuật 
điều trị bệnh lý xốp xơ tai...

Đặc biệt, theo đánh giá của 
bệnh nhân, dưới tay nghề của 
bác sĩ Bernard Colin, các ca 
phẫu thuật đều được thực hiện 
rất nhẹ nhàng, êm ái, thuốc 
uống ít và sức khỏe phục hồi 
rất nhanh. Cùng với đội ngũ 
chuyên gia người Việt và Pháp 
giàu kinh nghiệm, hệ thống 
chống nhiễm khuẩn nghiêm 
ngặt và trang thiết bị được 
đầu tư hiện đại theo đúng tiêu 
chuẩn quốc tế, tại FV, các ca 
phẫu thuật được thực hiện tại 
đây - từ đơn giản cho đến tinh 
vi phức tạp đều đạt tỉ lệ thành 
công cao. 

diện mạo hoàn hảo cùng chuyên gia
thẩm mỹ hàng đầu từ PháPSở hữu

Đặt hẹn khám bệnh, xin vui 
lòng liên hệ
Khoa Tai - Mũi - Họng,
Bệnh viện FV
Điện thoại: (028) 54 11 33 33, 
máy nhánh 7711.



Để liên hệ gửi bệnh, vui lòng liên lạc cô Trần Anh Thảo - Điều phối viên phát triển kênh bác sĩ qua số điện thoại: 0938 875 190

CHƯƠNG
TRÌNH
BÁC SĨ

HỢP TÁC
VỚI  FV

 Bác sĩ giới thiệu bệnh 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có thể 
giới thiệu bệnh nhân đến để làm các yêu cầu tầm 
soát (chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm), khám 
bệnh, chỉ định nhập viện và điều trị nội, ngoại 
khoa hoặc ung thư. 

 Bác sĩ Cộng tác 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có quyền 
chỉ định bệnh nhân của mình nhập viện tại FV và 
sử dụng các trang thiết bị của bệnh viện để điều 
trị, phẫu thuật và hỗ trợ các ca sinh con cho bệnh 
nhân của mình.

Vừa qua, bệnh viện FV 
đã phẫu thuật cắt bỏ 

khối u trực tràng “khổng lồ” 
cho bệnh nhân T.S - 70 tuổi 
đến từ Campuchia. Được 
biết, trước khi đến điều trị 
tại FV, ông T.S đã từng qua 
một bệnh viện lớn ở Thái Lan 
thăm khám và điều trị. Các 
bác sĩ ở đây đã chẩn đoán ông bị Ung thư trực tràng, đã tiến 
hành xạ trị và đề nghị phẫu thuật triệt để, cắt bỏ toàn bộ trực 
tràng - hậu môn và đặt hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, nhưng do 
tâm lý lo sợ ông đã từ chối và trở về nhà.

Ba năm sau, khi tình trạng bệnh ngày càng tệ hơn, đau ở hậu 
môn, tiểu khó, đau bụng tăng dần, bụng chướng dần và không 
đại tiện được… nên ông quyết định qua Việt Nam và đến khoa 
cấp cứu bệnh viện FV. Tại đây, ông được bác sĩ Phan Văn Thái 
khám và chẩn đoán: U trực tràng hoại tử và xâm lấn nhiều cơ 
quan vùng chậu, gây tắc ruột hoàn toàn, nhiễm trùng tiểu,  
nhiễm trùng huyết. Đây là tình trạng cấp cứu, nếu không điều 
trị, phẫu thuật kịp thời bệnh nhân khó có thể sống sau vài ngày. 
Việc điều trị sẽ được chia thành hai giai đoạn, trước hết cần giải 
quyết vấn đề cấp cứu tắc ruột và nhiễm trùng huyết, sau đó vài 
tuần sẽ tiến hành phẫu thuật triệt để cắt bỏ toàn bộ u. 

Ông được phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo để giải thoát tắc 
ruột cấp cứu, đồng thời hồi sức và điều trị nhiễm trùng huyết. 
Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe phục hồi một phần nhưng khối 
u khổng lồ vẫn còn trong cơ thể, và việc cắt bỏ toàn bộ khối 
u không phải vấn đề đơn giản, có thể gây biến chứng và tử 
vong, có thể lấy không hết u, rồi phải mang hậu môn nhân tạo 
và đường tiểu nhân tạo vĩnh viễn. Ông xin xuất viện về lại Cam-
puchia, tuy nhiên, nhờ sự động viên của người thân và những 
cơn đau, mệt mỏi kéo dài đã khiến ông T.S quyết định quay lại 
FV tiếp tục điều trị. 

Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ với sự phối hợp của 
2 ekíp bác sĩ Phan Văn Thái (Ngoại tổng quát) và bác sĩ Đỗ 
Quang Minh (Ngoại niệu), đã cắt bỏ nguyên khối toàn bộ u 
và các cơ quan bị xâm lấm, đạt ý nghĩa điều trị triệt để (cắt 

Đầu năm mới, nhiều người cần cải thiện sức khỏe do trong 
Tết dùng nhiều thực phẩm như bánh kẹo, rượu bia, đồng 

thời thời gian vận động thể dục lại ít đi.  Hiểu được “sức khỏe là 
vàng”, bệnh viện FV mang đến cho Quý khách món quà tặng 
sức khỏe đầu năm vô cùng hữu ích. Đó chính là “Ưu đãi giảm 
20% chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát”. Chương trình 
diễn ra từ nay đến ngày 30/6/2018. 

Ưu đãi áp dụng cho các chương trình kiểm tra sức khỏe toàn 
diện như sau:
 - Tiêu chuẩn (chỉ còn 2.320.000VNĐ)
 - Mở rộng (chỉ còn 4.240.000VNĐ)
 - Đặc biệt (chỉ còn 10.160.000VNĐ)

Để đặt hẹn Kiểm tra Sức khỏe Tổng quát vào buổi chiều và sử 
dụng gói ưu đãi, vui lòng liên hệ: (028) 6291 1167.

Qùa tặng SứC khỏe đầu năm
từ bệnh viện Fv

FV Cắt bỏ thành Công
khối u trực tràng “khổng lồ”
cho bệnh nhân campuchia

bỏ toàn bộ trực tràng, hậu  
môn, cắt bỏ cơ tầng sinh 
môn bị xâm lấn, cắt bỏ toàn 
bộ bàng quang, cắt bỏ toàn 
bộ tuyến tiền liệt), đặt hậu 
môn nhân tạo và đường tiểu 
nhân tạo vĩnh viễn. Bệnh 
nhân xuất viện sau 3 tuần 
phẫu thuật, phục hồi tốt, 

không mắc biến chứng gì đặc biệt và sẽ tiếp tục điều trị hóa trị 
sau mổ tại bệnh viện FV.

Hiện tại, tình trạng của ông T.S đã khá hơn rất nhiều, “Ca mổ 
thành công khiến tinh thần tôi cũng phấn chân hơn rất nhiều 
và tôi đặc biệt biết ơn bác sĩ Thái. Sau khi được điều trị tại FV, 
được bác sĩ Thái và đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc chu đáo, 
tận tâm, tôi thấy rất yên tâm và tin tưởng. Cảm ơn FV đã luôn 
hết lòng vì bệnh nhân” ông chia sẻ.

Bác sĩ Phan Văn Thái tốt nghiệp Đại học 
Y Dược Huế năm 1998. Ba năm sau (2001), 
bác sĩ Phan Văn Thái tiếp tục học chuyên 
khoa cấp I, Ngoại Tổng quát, Lồng ngực 
& Mạch máu và lấy bằng Thạc sĩ chuyên 
ngành Ngoại Tổng quát, Lồng ngực & 
Mạch máu năm 2002 ở trường Đại học 
Y Dược Huế. Đến năm 2014, bác sĩ Phan 
Văn Thái tiếp tục học chuyên khoa cấp II, 

Ngoại Tổng quát, Lồng ngực &Mạch máu tại Đại học Y dược 
Tp.HCM. Bên cạnh đó bác sĩ Thái còn tham gia các lớp đào 
tạo chuyên sâu như: Phẫu thuật nội soi đại trực tràng, Phẫu 
thuật gan, Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn, Phẫu thuật tụy. 

Bác sĩ Phan Văn Thái được biết đến là một bác sĩ giỏi, tận 
tâm và giàu kinh nghiệm với lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu 
như: Phẫu thuật gan và tuyến tụy; Phẫu thuật nội soi dạ dày, 
đại trực tràng; Phẫu thuật tuyến giáp. Ông từng có 4 năm 
(1998-2002) làm Bác sĩ nội trú khoa Ngoại Tổng quát, Lồng 
ngực &Mạch máu - Đại học Y dược Huế. Từ năm 2003 đến 
nay bác sĩ Thái gia nhập đội ngũ FV và là Bác sĩ điều trị cao 
cấp, khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV .

Lưu ý:
- Chương trình diễn ra tại trung tâm kiểm tra sức khỏe tổng 

quát Bệnh viện FV và phòng khám đa khoa FV Sài Gòn.
- Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ 

vào các buổi chiều ( từ thứ hai  đến thứ sáu hàng tuần).
- Không áp dụng cho chương trình kiểm tra sức khỏe Cao 

cấp và Tùy chọn.
- Chương trình không được sử dụng gộp với các chương trình 

khuyến mãi khác 
Ngoài ra, bệnh nhân nội trú khi xuất viện và bệnh nhân ngoại 
trú với hóa đơn thanh toán từ 5.000.000VNĐ/lần khám cũng sẽ 
nhận được phiếu ưu đãi của chương trình này.


