
FV TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIẢI PHẪU BỆNH
RÚT NGẮN THỜI GIAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Từ tháng 02/2020, Bệnh viện FV triển khai dịch vụ Giải phẫu 
bệnh thuộc khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu. Dịch vụ 
sẽ bao gồm việc thực hiện các xét nghiệm sinh thiết, tế bào 

học theo yêu cầu của bộ phận lâm sàng. 

Nhiệm vụ của xét nghiệm giải phẫu bệnh học là tiếp nhận, lấy mẫu 
bệnh phẩm, triển khai nhuộm tiêu bản, đọc các tiêu bản giải phẫu 
bệnh, bảo quản mẫu, tham gia hội chẩn nhằm đưa ra chẩn đoán 
bệnh lý chính xác. Với dịch vụ này thì các mẫu xét nghiệm đưa 
sang Thái Lan sẽ giảm đồng nghĩa với việc giảm chi phí và thời gian 
chờ cho bệnh nhân, từ đó có thể chẩn đoán và đưa ra hướng điều 
trị sớm hơn. Theo đó, thời gian từ lúc nhận đến khi cho ra kết quả 
sẽ từ 3 đến 7 ngày thay vì 2 tuần như khi gửi đi Thái Lan trước đây.

Người phụ trách chính đơn vị Giải phẫu bệnh tại FV là bác sĩ
Kahouadji Mohammed Nassim, ông là chuyên gia có hơn 10 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh và Tế bào học tại Pháp. 
Bên cạnh đó, bác sĩ Giải phẫu bệnh FV có thể phối hợp hội chẩn 
với bác sĩ điều trị và cộng tác với đội ngũ các chuyên gia về giải 
phẫu Bệnh tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước như: bệnh 
viện Ung bướu, Trung tâm Điều trị Ung thư HCG (Ấn Độ),... để mang 
đến kết quả chính xác và hiệu quả điều trị bệnh tối ưu.

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện FV sử dụng các thiết bị hiện đại và công 
nghệ tiên tiến, có thể thực hiện các loại xét nghiệm cấp cứu và xét 
nghiệm thường quy cho bệnh nhân khám chữa bệnh tại Bệnh viện FV 
cũng như bất cứ bệnh nhân nào có nhu cầu xét nghiệm máu. Ngoài 
ra, khoa Xét nghiệm còn phục vụ cho những cơ sở y tế và phòng 
khám có các chỉ định xét nghiệm đòi hỏi kết quả chính xác nhanh. 
Đáng chú ý, FV là một trong những số ít bệnh viện đa chuyên khoa 
có Khoa xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế với các chứng nhận như JCI, 
ISO 15189:2012, chứng nhận hiệu suất cấp 6 SIGMA VP với kết quả xét 
nghiệm có độ chuẩn xác ngang tầm với những phòng xét nghiệm 
đạt chuẩn quốc tế trên thế giới.

Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện FV:(028) 54 11 33 33 -
Máy nhánh: 4000

FV CHÀO ĐÓN CHUYÊN GIA VỀ LASER
THẠC SĨ. BÁC SĨ LÊ MINH CHÂU

Từ tháng 01/2020, bác sĩ Lê Minh Châu gia nhập đội ngũ 
bác sĩ Chuyên khoa da liễu, thăm khám và điều trị cho các 
bệnh nhân có nhu cầu điều trị da liễu và chăm sóc da tại 

Trung tâm Điều trị và chăm sóc da bằng Laser của FV. 

Bác sĩ Lê Minh Châu tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 2015 và 
Thạc sĩ Y học chuyên ngành Da Liễu, Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Ngoài ra, bác sĩ Lê Minh 
Châu còn tham gia thêm khóa đào tạo nâng cao về Da liễu tại 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2016. Trước khi làm việc 
tại FV, bác sĩ Minh Châu đã từng công tác tại khoa Da Liễu, Bệnh 
viện Quận 5 (2015-2020); khoa Thẩm mỹ, Phòng khám Doctor 
Skin (2017-2018); và khoa Thẩm mỹ, Phòng khám Kira Skincare 
(2019-2020).
Sở hữu 5 năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên điều trị các vấn 
đề về da như: Mụn, Nám, Tàn nhang, Đốm nâu và Trẻ hóa da, 
bác sĩ Minh Châu sẽ luôn theo sát từng bệnh nhân của mình 
tại FV để chọn ra những phương pháp điều trị hiệu quả, phù 
hợp với từng thể trạng.

Trung tâm điều trị và chăm sóc da bằng laser FV với đội ngũ 
bác sĩ da liễu và chuyên gia laser có kinh nghiệm cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc và làm đẹp da bằng laser với cơ sở vật 
chất và máy móc hiện đại, sang trọng.
Để đặt hẹn cùng bác sĩ Lê Minh Châu, vui lòng liên hệ:
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh:  7000

BỆNH VIỆN FV

6 Nguyễn Lương Bằng
Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 54 11 33 33 - Cấp cứu: (028) 54 11 35 00

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FV SÀI GÒN

Tầng 3, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 62 90 61 67 - Fax: (028) 62 90 61 68
Email: saigonclinic@fvhospital.com
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Nhân kỉ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bệnh viện FV xin 
gửi đến các bác sĩ lời chúc sức khỏe và thành công trong sự nghiệp 
cũng như cuộc sống. Chúc các bác sĩ luôn mạnh khoẻ để cống hiến 
được nhiều tâm huyết và sức lực cứu chữa bệnh nhân!



Để gửi bệnh, vui lòng liên hệ Hotline: 0962 627 837 - Email: partners@fvhospital.com

ĐIỀU TRỊ DỨT ĐIỂM CHỨNG LOẠN NHỊP TIM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT ĐỐT ĐIỆN SINH LÍ

DÙNG SÓNG CAO TẦN

Trong tháng 01/2020, khoa Tim Mạch Bệnh viện FV đã điều 
trị thành công cho hai trường hợp bệnh nhân mắc chứng 
loạn nhịp tim nhanh bằng kĩ thuật cắt đốt bằng sóng cao 

tần (Radio Frequency Ablation). Phương pháp này giúp điều 
trị triệt căn loạn nhịp tim nhanh mà phương pháp dùng thuốc 
không thể đạt được. 
Đầu tiên là trường hợp của anh D.P sinh năm 1991 sống tại 
TP.HCM, có tiền sử bị ngất nhiều lần ngay từ khi còn rất nhỏ 
nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi trong một lần ngất, 
anh bị tai nạn chấn thương một bên mặt thì mới đến bệnh viện 
để thăm khám. Tại khoa Tim Mạch FV, anh được bác sĩ Trần Nhân 
Tuấn chẩn đoán mắc chứng Nhịp nhanh thất buồng thoát thất 
phải thường xuyên, cần phải được điều trị để tránh trường hợp 
bị ngất bất ngờ khi đang làm việc hay tham gia giao thông, gây 
nguy hiểm đến tính mạng. Giải pháp điều trị triệt để là cắt đốt 
điện sinh lý bằng sóng cao tần. Bệnh nhân được cho nhập viện 
để tiến hành gây tê và thực hiện thủ thuật, quá trình cắt đốt chỉ 
trong 60 phút. Kết quả sau cắt đốt thì nhịp tim bệnh nhân ổn 

định, điện tim không còn dấu hiệu loạn nhịp, không cần dùng 
tiếp thuốc chống loạn nhịp và được xuất viện chỉ sau một ngày.
Trường hợp thứ hai là cô M.T 57 tuổi với bệnh sử hồi hộp 2 năm đã 
điều trị bằng thuốc nhưng không dứt hẳn dẫn đến tình trạng cô 
thường xuyên bị mất ngủ làm cho sụt cân, tinh thần sa sút. Sau 
khi khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ 
Trần Nhân Tuấn chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng Loạn nhịp 
ngoại tâm thu từ buồng thoát thất phải với hơn 21,000 ngoại 
tâm thu thất, chiếm hơn 25% số lần tim đập một ngày. Bác sĩ 
cho cô điều trị bằng thuốc một thời gian kết quả số lần ngoại 
tâm thu còn 15%. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc làm chậm 
nhịp tim khiến cô rất khó chịu. Nhằm giúp bệnh nhân giải quyết 
dứt điểm tình trạng hồi hộp và tránh tác dụng phụ của thuốc, 
bác sĩ Trần Nhân Tuấn đã quyết định dùng phương pháp cắt 
đốt điện sinh lý để điều trị cho trường hợp này. Cô M.T được cho 
nhập viện và gây tê để tiến hành cắt đốt, quá trình thực hiện 
thủ thuật chỉ mất 45 phút. Sau cắt đốt thì những nhịp tim của cô 
đã trở nên ổn định, không còn ngoại tâm thu, không cần dùng 
tiếp thuốc chống loạn nhịp và cũng xuất viện chỉ sau một ngày.

Để thực hiện thủ thuật này, bác sĩ sẽ tiến hành gây tê và chích 
tĩnh mạch đùi để luồn dây điện cực vào tim và dò tìm vị trí ổ loạn 
nhịp. Khi xác định được vị trí loạn nhịp, bác sĩ sẽ dùng năng lượng 
sóng cao tần truyền qua điện cực biến thành nhiệt năng để hủy 
ổ loạn nhịp, sau đó dây điện cực được rút ra và hoàn tất thủ 
thuật. Ngày hôm sau bệnh nhân đã có thể tự đi lại và xuất viện. 
Đây là một phương pháp điều trị can thiệp tim mạch hiện đại, 
ưu việt vì thực hiện nhanh chóng, không cần phẫu thuật, không 
cần gây mê, tỉ lệ biến chứng của thủ thuật cũng rất hiếm gặp, 
dưới 1%. Tuy nhiên, kĩ thuật này đòi hỏi khả năng chuyên môn và 
kinh nghiệm của bác sĩ điều trị.

Liên hệ đặt hẹn khoa Tim mạch:
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh: 1216

GIỮ LẠI ĐÔI CHÂN CHO BỆNH NHÂN 15 TUỔI

TRƯỚC NGUY CƠ ĐOẠN CHI

Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện FV vừa điều trị thành 
công và kịp thời cho bệnh nhân R.N, 15 tuổi người Campuchia, 
giữ lại đôi chân suýt bị đoạn chi do tai nạn xe. Em đã phải nhập 

viện cấp cứu trong tình trạng hai chân bị tổn thương và hoại tử nghiêm 
trọng. Dù đã trải qua 3 lần phẫu thuật tại một bệnh viện lớn ở
Cam-pu-chia nhưng do đôi chân bị hoại tử quá nặng nên các bác sĩ đã 
đề nghị cắt bỏ 2 chân của em. Mong muốn giữ lại đôi chân cho em nên 
gia đình đã chuyển em sang bệnh viện FV để tìm hy vọng.
Đến FV trong tình trạng vết thương chân trái bị nhiễm trùng, hoại tử mất 
mô cơ một phần xương cổ chân và toàn bộ cẳng chân phải cũng bị 
nhiễm trùng hoại tử mất hết da và cơ (lên tới gối), bác sĩ Trương Hoàng 
Vĩnh Khiêm đã chỉ định cho em nhập viện và chia kế hoạch điều trị 
thành 3 lần phẫu thuật. Lần thứ nhất, bệnh nhân được bác sĩ rửa sạch 
vết thương, đặt máy hút dịch để hạn chế vi khuẩn và lấy bỏ mô chết, 
quá trình này kéo dài trong 3 tiếng. Cuộc phẫu thuật lần hai diễn ra sau 
đó 5 ngày,  được tiến hành trong 2 tiếng để vệ sinh vết thương lần nữa và 
cắt lọc các mô cơ bị hoại tử. Và 5 ngày sau thì cuộc phẫu thuật lần ba 
diễn ra, đây được xem là lần quan trọng nhất. bác sĩ đã thực hiện xoay 
vạt da và ghép da che phủ lên phần xương bị lộ được lấy từ phần da 

mông và da đùi bệnh nhân. Ca mổ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Sau một 
thời gian điều trị hậu phẫu và chăm sóc tích cực, vạt vi phẫu đã hoàn 
toàn ổn định, che phủ toàn bộ phần lộ xương cẳng chân, bệnh nhân 
không còn tình trạng nhiễm trùng. Phần da ghép đã sống tốt, bám tốt 
vào nền nhận. Bệnh nhân được cho xuất viện sau 1 tuần và tiếp tục tập 
vật lý trị liệu cách ngày tại khoa Vật lý Trị liệu FV. Kết quả sau 3 tháng, chân 
trái đã hồi phục hoàn toàn và bệnh nhân đã có thể đi lại trên đôi chân 
của mình dù hơi khập khiễng do chân phải còn co rút gân gót. Trong thời 
gian tới, em cần được phẫu thuật lần nữa để lấy lại dáng đi bình thường.

Theo bác sĩ Vĩnh Khiêm thì phẫu thuật xoay chuyển vạt da có vai 
trò quan trọng trong điều trị các khuyết hổng phần mềm, đặc biệt 
là các chấn thương ở các vị trí ít phần mềm như 1/3 dưới cẳng 
chân, gót chân, hay mu bàn chân. Vết thương phần mềm làm 
lộ gân, xương khớp, dây thần kinh, mạch máu; vết thương mất 
đoạn gân, mất xương… là những chấn thương nghiêm trọng dễ 
dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử gân - xương, biến dạng, co rút cơ 
quan vận động, cứng khớp và làm mất chức năng vận động nếu 
như không được điều trị đúng cách. Kỹ thuật này phụ thuộc rất 
nhiều đến trình độ chuyên môn và kỹ năng của phẫu thuật viên.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm, 
vui lòng liên hệ khoa Chấn Thương Chình Hình :
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh: 1540


