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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Trong buổi báo cáo cuối cùng về kết quả khảo sát ngày 18/1, 
bà Patricia O’Shea MD -thành viên Ban khảo sát chất lượng JCI 
đã dành cho đội ngũ nhân viên FV sự khen ngợi: “FV có những 
nhân viên hết sức tận tụy, luôn đặt sự an toàn bệnh nhân lên  
trên hết. Cảm ơn các bạn đã cho tôi thấy sự đam mê và cố gắng 
trong việc duy trì chất lượng dịch vụ. Rõ ràng không phải JCI mà 
chính con người và quy trình của Bệnh viện FV đã khiến cho  
mọi thứ tốt hơn. Ba năm trước đây, các bạn đã cam kết  
đảm bảo duy trì chất lượng, an toàn cho người bệnh và bây giờ 
các bạn đã thực hiện được điều đó. Tôi hy vọng sẽ được gặp lại 
các bạn sau 3 năm nữa”.  

Trước đó, Bệnh viện FV đã đạt chứng nhận JCI lần đầu tiên vào 
năm 2016. Theo quy định, các bệnh viện đạt chứng chỉ này 
sẽ được tái thẩm định định kỳ 3 năm/lần, với mức độ khắt khe  
ngày càng nâng cao nhằm đảm bảo sự tiến bộ liên tục về  
chất lượng dịch vụ của các bệnh viện trong hệ thống. Với 1.200  
yếu tố đo lường, chi tiết hóa đến từng dịch vụ và từng khâu  
vận hành, bộ tiêu chuẩn JCI được giới chuyên môn đánh giá là 
“tiêu chuẩn vàng” về dịch vụ y tế.

II
Bệnh viện FV vinh dự đón nhận chứng chỉ chất lượng quốc tế 

JCI lần thứ 2. Đây là chứng chỉ hàng đầu của Mỹ về thẩm định 
chất lượng dịch vụ y tế, tập trung vào an toàn bệnh nhân, chất lượng 
chăm sóc và hệ thống các quy trình quản lý.

Sau thời gian thẩm định nghiêm ngặt (từ ngày 14 - 18/1/2019), 
Bệnh viện FV đã được các chuyên gia khảo sát JCI công nhận 
tuân thủ các quy chuẩn quốc tế trong quá trình phục vụ,  
điều trị, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người bệnh. 

FV đạt chứng nhận
JCI lầN

Từ ngày 10/12/2018, Ths. 
BS Lâm Xuân Thục Quyên 

gia nhập đội ngũ bác sĩ FV với 
vai trò bác sĩ điều trị cấp cao 
của Khoa Nhi và Nhi sơ sinh. 
Bác sĩ Quyên có hơn 20 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi 
sức cấp cứu trẻ em - trẻ sơ sinh.

Bác sĩ Quyên tốt nghiệp Đại 
học Y Dược Cần Thơ năm 

1998 và nhận bằng Thạc sĩ của Đại học Y Dược TP.HCM năm 
2008. Trước khi công tác tại FV, bác sĩ Quyên từng đảm nhận 
vị trí Phó giám đốc Bệnh viện Phương Châu (Cần Thơ), Trưởng 
phòng quản lý chất lượng của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, 
và làm tại Khoa Tim - Thận - Máu của Bệnh viện Nhi đồng 
Cần Thơ. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi đến FV chính là sự 
quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của các đồng nghiệp dành cho 
thành viên mới. Đây sẽ là thuận lợi rất lớn giúp tôi hoàn thành 
tốt công việc, chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhi sau này”,  
bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ Lâm Xuân Thục Quyên
gia nhập đội ngũ Khoa nhi và nhi sơ sinh Fv

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bệnh viện FV trân trọng 
gửi đến các bác sĩ, điều dưỡng và quý đồng nghiệp 

đang công tác trong ngành y lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc 
các chiến sĩ áo trắng luôn sáng y đức, vững chuyên 
môn, hết lòng vì sự nghiệp chữa bệnh cứu người.
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 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.

Bác sĩ mcKinnon phối hợp với 
Quỹ nâng Bước Tuổi ThƠ
điều trị cho trẻ bị u sợi thần Kinh

T rở lại Việt Nam vào đầu năm 2019, GS. BS McKay McKinnon 
- bậc thầy phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới - tiếp tục 

tạo nên điều kỳ diệu khi phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhi 
của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tại Bệnh viện FV. 

Bé Trương Thiện Nhân (15 tuổi, An Giang), được bác sĩ chẩn 
đoán bị viêm mí mắt và mắc chứng u sợi thần kinh từ khi em 
lên 1 tuổi. Không lâu sau lần phẫu thuật đầu tiên, khối u của 
em đột ngột quay lại, thậm chí còn phình to hơn trước. Ở đợt 
phẫu thuật thứ hai, bác sĩ dùng sling để treo mí mắt nhằm giúp 
em nhìn rõ hơn. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này không ngăn 
được sự phát triển của khối u đang lớn dần, như tảng thịt to, ghì 
nặng mí mắt.

Tháng 1/2019, Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ nhận được yêu cầu giúp 
đỡ từ gia đình em. Sau khi thăm khám, các bác sĩ FV nhận định 
trường hợp của Thiện Nhân là một ca khó. Chứng u sợi thần kinh 
cộng với việc khiếm khuyết xương bướm đẩy em đứng trước 
nguy cơ bị teo nhãn, mù lòa nếu không phẫu thuật triệt để. 
Dưới sự kết nối của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, Thiện Nhân được 
bác sĩ McKinnon phẫu thuật tại FV vào ngày 17/1. Ca mổ kéo 
dài 5 tiếng đồng hồ, xử lý các vấn đề liên quan tới các chuyên 
khoa Mắt, Răng Hàm Mặt, Ung Bướu, Ngoại Thần Kinh và Thẩm 
mỹ. Cụ thể, bác sĩ McKinnon đã cắt bỏ hoàn toàn khối u sợi, 
dùng một lớp xương sọ ghép Titanium để chắn lỗ hổng giữa não 
và xương bướm, điều chỉnh thu gọn xương hốc mắt và gò má, 
cắt phần mí sụp để nâng cơ mắt, cải thiện nét thẩm mỹ cho 

gương mặt của Thiện Nhân. Mười ngày sau ca đại phẫu, em 
được xuất viện về nhà đón một cái Tết hạnh phúc với gia đình. 

Ngoài chữa trị cho các bệnh nhi của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, 
bác sĩ McKinnon còn tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh đến từ các 
tổ chức từ thiện, đơn vị y tế khác. Đáng chú ý, quá trình thăm 
khám và điều trị tất cả các ca nói trên đều được diễn ra tại FV 
theo lời đề nghị của bác sĩ McKinnon. Bởi ông đánh giá cao  
chất lượng dịch vụ y tế của FV, đặc biệt là phòng phẫu 
thuật được trang bị máy móc hiện đại đi kèm việc chú trọng 
khâu chăm sóc hậu phẫu, đảm bảo kết quả phẫu thuật tốt 
nhất cũng như đẩy nhanh tiến độ hồi phục của bệnh nhân.  
Theo đó, từ ngày 15 - 17/1/2019, Bệnh viện FV đã tiến hành sắp xếp 
phòng khám, bác sĩ hỗ trợ thông dịch cũng như cung cấp thiết bị, 
thuốc men cần thiết cho bác sĩ McKinnon.

Bên cạnh đó, FV vẫn duy trì các gói tầm soát ung thư và mạch máu, 
bao gồm:

Ưu điểm vượt trội khi thực hiện tầm soát sức khỏe ở FV là  
quy trình thăm khám chuyên nghiệp, nhanh chóng, giúp  
khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian. Các chương trình  
tầm soát được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ FV chuyên môn cao 
cùng các kỹ thuật, máy móc hiện đại giúp khách hàng phát hiện 
sớm và chính xác hơn các bệnh lý.

Fv triển Khai 
nhiều gói Tầm soáT
sức Khỏe mới

Gói tầm soát Giá

Bệnh lây qua đường tình dục 3,300,000 VNĐ

Bệnh võng mạc tiểu đường 1,200,000 VNĐ

Chứng ngưng thở khi ngủ 2,310,000 VNĐ

Thính lực cho trẻ sơ sinh 550,000 VNĐ

Bệnh tim mạch - chương trình 1 7,300,000 VNĐ

Bệnh tim mạch - chương trình 2 3,800,000 VNĐ

Gói tầm soát Giá

Ung thư vòm họng 2,540,000 VNĐ

Ung thư tiền liệt tuyến 1,630,000 VNĐ

Ung thư vú 1,350,000 VNĐ

Ung thư cổ tử cung 1,910,000 VNĐ

Ung thư đại tràng - nội soi đại tràng 6,800,000 VNĐ

Ung thư đại tràng - nội soi đại tràng ảo 4,600,000 VNĐ

Bệnh mạch máu 3,530,000 VNĐ

FV mở rộng chương trình tầm soát sức khỏe liên quan đến 
nhiều bệnh lý:


