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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.

Viện thẩm mỹ FV Lifestyle triển khai chương 
trình “Đánh thức nét đẹp riêng” từ ngày 

01/03 - 30/04/2019 với nhiều ưu đãi:

• GIảM 30% các dịch vụ điều trị, chăm sóc 
da bằng laser như nâng cơ Fotona 4D, làm 
sáng da, săn chắc da, đều màu da, trị mụn, 
nám, sẹo, xóa xăm, triệt lông, thu nhỏ  
lỗ chân lông,…

• GIảM 15% các dịch vụ thẩm mỹ khác  
(không áp dụng đối với vật liệu cấy ghép 
như túi ngực…)

• GIảM 30 trIỆu khi mua gói chăm sóc, điều trị 
bằng laser trị giá 100 triệu đồng

Với phương châm làm đẹp “Vẫn là bạn nhưng 
đẹp hơn”, FV Lifestyle đang là địa chỉ uy tín, 
đáng tin cậy của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng 
có nhu cầu làm đẹp an toàn, không xâm lấn, 
không đau.
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| họp mặt đầu năm |

Ts. BS. Bernard Colin 
đến từ Pháp sẽ 

trực tiếp thăm khám và 
điều trị các bệnh lý về tai cho bệnh nhân 
tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện FV từ ngày 
29/04 - 11/05/2019.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Tai 
- Mũi - Họng năm 1980, TS. BS. Bernard Colin 
có 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp 
và từng đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa Tai 
Mũi Họng ở Bệnh viện St. Luc, Lyon (Pháp). 

Bác sĩ Bernard Colin nổi tiếng với các 
ca phẫu thuật tai phức tạp, chữa 
lành các bệnh như viêm tai mãn 
tính, thủng nhĩ, tổn thương chuỗi 
xương con dẫn truyền âm thanh,  
bệnh xốp xơ tai....

Phục hồi
thính lực

cùng TS. BS
Tai Mũi Họng
Bernard colin

Tại FV cùng
chuyên gia SingaPore 

Ra đời từ tháng 5/2016, chương trình ghép giác 
mạc của FV đã giúp hàng nghìn người tìm lại 

thị lực cũng như tiết kiệm tối đa chi phí so với việc 
ra nước ngoài khám và điều trị. Chương trình được 
thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ Chuyên khoa Mắt và 
Phẫu thuật khúc xạ của FV cùng các chuyên gia 

giác mạc của Singapore.

Theo đó, các bệnh nhân mắc bệnh lý về giác mạc hoặc có nhu cầu 
ghép giác mạc sẽ được thăm khám bởi bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Thị 
Mai và phối hợp điều trị bởi chuyên gia giác mạc hàng đầu thế giới 
- GS. BS. Donald Tan. Nguồn giác mạc cấp ghép sẽ được nhập khẩu từ 
các ngân hàng giác mạc uy tín trên thế giới. 

từ ngày 19 - 20/04/2019, GS. BS. Donald tan - nguyên Chủ 
tịch Hiệp hội Giác mạc thế giới đến từ Singapore, sẽ điều 
trị, ghép giác mạc cho bệnh nhân bị viêm loét giác mạc, 
loạn dưỡng giác mạc, giác mạc chóp hoặc sẹo giác mạc tại 
khoa Mắt FV. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Donald tan 
được xem là bậc thầy ghép giác mạc và phẫu thuật khúc 
xạ, như ghép giác mạc xuyên, ghép giác mạc phiến trước 
và sau, cấy răng trong mắt, tái tạo bề mặt giác mạc, ghép 
giác mạc nhân tạo.... 

Điều trị và ghéP
giác mạc

Tốt nghiệp Đại học Quốc gia TP.HCM, anh Nguyễn Hoài 
Phong có 16 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều tập đoàn 

đa quốc gia trong lĩnh vực y tế, dược phẩm... Anh được đánh 
giá cao trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng 
mạng lưới khách hàng cho các công ty dược phẩm uy tín.

Với cương vị là Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh, anh Phong 
sẽ giữ vai trò dẫn dắt nhóm Chuyên viên Giao dịch Kênh bác 
sĩ (Medical Visitor), kết nối và hỗ trợ tối đa các bác sĩ hợp 
tác trong việc đưa bệnh nhân đến điều trị tại FV. Đồng thời, 
anh sẽ phát triển và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại 
Campuchia và hỗ trợ thúc đẩy chương trình du lịch khám chữa 
bệnh tại Việt Nam.

anH 
nguyễn hoài Phong
đảm nhận vị trí 
trưởng phòng 
Phát triển Kinh doanh

• Gửi bệnh nhân đến FV (Bác sĩ gửi bệnh - RD)

• Nhập viện phẫu thuật điều trị hay đỡ sinh cho bệnh nhân 
của họ tại FV (Bác sĩ Hợp tác - ED)

• Bác sĩ Cộng tác - AD dành cho các bác sĩ được mời làm 
việc tại FV một số buổi/tuần

Bác sĩ Hợp tác và bác sĩ Cộng tác cần phải thông qua quy 
trình phê duyệt “Trình độ và Phạm vi hoạt động chuyên môn. 
Các bác sĩ tham gia Chương trình Hợp tác Bác sĩ của Bệnh 
viện FV sẽ được làm việc và hỗ trợ bởi đội ngũ bác sĩ và 
chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp. 
Các phúc lợi dành cho các bác sĩ trong chương trình này 
gồm:

• Mức thù lao hấp dẫn

• Ưu đãi dành cho bệnh nhân của bác sĩ, bản thân và các 
thành viên gia đình trực hệ

• Được mời tham gia các buổi hội thảo, hội nghị Y khoa, 
các khóa đào tạo Y khoa liên tục (CME).

• Được cấp Bảo hiểm Rủi ro Nghề nghiệp

• Ưu đãi hoặc miễn phí chương trình Khám sức khỏe tổng 
quát hàng năm

Chương trình Bác sĩ Hợp tác cùng Bệnh viện FV tạo cơ hội 
cho những bác sĩ, không phải là thành viên của FV tham 

gia các hoạt động cộng tác cùng FV, bao gồm:

Chương trình Điểm thưởng dành cho Bác sĩ 
hợp tác được thiết kế nhằm tri ân sự cam 
kết lâu dài của các bác sĩ ED và bác sĩ RD 
với Bệnh viện FV. Với mỗi 11.500.000 đồng 
doanh thu của Bệnh viện do các bệnh nhân 
của bác sĩ hợp tác chi trả, bác sĩ sẽ tích lũy 
được 1 điểm thưởng. Điểm thưởng có giá trị 
trong vòng 3 năm và bác sĩ có thể sử dụng 
số điểm đã tích lũy để đổi quà vào bất cứ 
lúc nào. Chỉ từ 10 điểm thưởng, bác sĩ đã có 
thể đổi lấy phần quà hấp dẫn hoặc chọn 
tích lũy điểm nhiều hơn để nhận quà tặng 
có giá trị đặc biệt như: điện thoại Iphone, 
Macbook, bộ nữ trang PNJ, đồng hồ Rolex, 
xe máy Yamaha hoặc các chuyến du lịch 
trong và ngoài nước.

Để tìm hiểu thêm về chương trình, 
vui lòng liên hệ: 0962 627 837

chương trình 
Điểm thưởng 
DànH cHo Bác Sĩ Hợp Tác

chương trình
Bác SĨ hỢP tác
cÙng

Nhóm Chuyên viên Giao dịch Kênh bác sĩ (Medical Visitor)



Ngày 15/03/2019, tại khách sạn Continental (Tp.HCM), Bệnh viện FV đã tổ chức chương trình Họp mặt 
Tân niên nhằm tri ân các bác sĩ hợp tác đã có những đóng góp tích cực cùng FV điều trị cho các 

bệnh nhân trong năm qua. Sự kiện có sự góp mặt của khách mời danh dự là GS. BS Nguyễn Chấn Hùng - 
Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cùng gần 100 bác sĩ hợp tác đến từ các phòng khám, bệnh viện tại Tp.HCM 
và các tỉnh lân cận. Tại chương trình, các bác sĩ và ban lãnh đạo Bệnh viện FV đã cùng giao lưu, trò chuyện 
và thưởng thức những màn trình diễn văn nghệ của nhân viên FV cũng như của các bác sĩ hợp tác. 

Trước đó, trong năm 2018, Bệnh viện FV đã ra mắt Chương Trình Điểm Thưởng Dành Cho Bác Sĩ Hợp Tác 
nhằm tri ân sự cam kết lâu dài của các bác sĩ đã cộng tác với FV. Tham gia chương trình này, các bác sĩ 
có thể tích lũy điểm từ những lần gửi bệnh hoặc giới thiệu bệnh nhân đến Bệnh viện, để đổi lấy những 
phần quà có giá trị như: điện thoại Iphone, Macbook, xe máy Yamaha, đồng hồ Rolex hay những chuyến 
du lịch trong và ngoài nước… Tại sự kiện, FV hân hạnh trao những phần quà hấp dẫn trên đến các bác sĩ 
hợp tác đã tích lũy đủ điểm thưởng từ chương trình. 

Cũng trong buổi tiệc, bác sĩ Trần Thanh Trí - một trong các bác sĩ hợp tác với FV, quyết định sẽ phẫu thuật 
miễn phí cho các bệnh nhi của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ do FV sáng lập. Ban lãnh đạo Bệnh viện hy vọng 
với việc không ngừng đầu tư, đổi mới trang thiết bị cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, FV sẽ tiếp tục 
là địa chỉ tin cậy của các bác sĩ trong việc cùng chăm lo sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân.

CáC BáC sĩ giao lưu và 
Chụp hình lưu niệm 
tại sự kiện 

CáC tiết mụC 
trình diễn văn 
nghệ Của CáC 
nhân viên Fv và 
BáC sĩ hợp táC 

Bác sĩ Henries Meries trao phần quà đặc biệt là xe máy SH Mode 
cho bác sĩ hợp tác Lê Hồ Xuân Duy Chị Lệ Thu trình diễn tiết mục khiêu vũ tại sự kiện

Gắn bó với Bệnh viện ngay từ những ngày đầu thành lập, BS. Nguyễn 
Ngọc Minh đã chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm và đổi thay mang 
tính lịch sử của FV. Phát biểu tại sự kiện, ông cho rằng một trong những 
thành công lớn nhất của Bệnh viện là trở thành nơi trao đổi chuyên môn, 
nâng cao tay nghề của nhiều bác sĩ trong và ngoài nước.  

GS. BS - Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư 
Việt Nam vui vẻ giao lưu cùng các Bác sĩ

Các bác sĩ trưởng khoa Bệnh viện FV cùng các bác sĩ hợp 
tác nâng ly chúc mừng sự hợp tác hai bên 

Chị Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp 
thị và Phát triển Kinh doanh giới thiệu 
Chương trình Điểm thưởng dành cho 
Bác sĩ Hợp tác


