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THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TIM MẠCH
VÌ MỘT TRÁI TIM KHỎE

Từ cuối năm 2019, Bệnh viện FV đã phối hợp cùng OTB -Đối tác 
trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị Y tế thành lập Câu lạc bộ 

Tim mạch FV. Đây là cộng đồng dành cho những ai quan tâm đến sức 
khỏe tim mạch, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ cao hoặc 
đang mắc bệnh lý tim mạch được cập nhật kiến thức mới, giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trái tim. 
Qua đó, các bác sĩ cũng thuận tiện hơn trong việc tư vấn và truyền đạt 
kiến thức y khoa, góp phần tăng cường hiệu quả điều trị và giảm thiểu 
các biến chứng có thể xảy ra.  Trở thành thành viên Câu lạc bộ Tim 
mạch FV, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi và ưu đãi như sau:

      •  Một lần tư vấn miễn phí tại CLB Tim mạch FV bao gồm các 
          xét nghiệm mỡ máu, đo đường huyết và đo sinh hiệu,
          đánh giá sức khỏe tim mạch.

BỘ Y TẾ CẤP PHÉP CHO BỆNH VIỆN FV
THỰC HIỆN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
                   XÉT NGHIỆM COVID-19

Ngày 03 tháng 04 năm 
2020 Bộ Y tế chính thức 

cấp phép cho FV trở thành 
bệnh viện ngoài công lập đầu 
tiên tại Việt Nam được thực 
hiện và công bố kết quả xét 
nghiệm SARS-CoV-2. Khoa 
Xét nghiệm và Ngân hàng 
máu Bệnh viện FV sử dụng 
công nghệ xét nghiệm hiện 
đại Realtime PCR cho kết 
quả chính xác cao chỉ trong 

vài giờ. Mọi quy trình sàng lọc, lấy mẫu và xét nghiệm tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học của WHO, 
CDC và Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân 
viên và cộng đồng.

Đối với bệnh nhân, người thân và khách đến FV khám và điều trị 
ở các khoa, cho dù có đặt hẹn hay không đặt hẹn cũng được tầm 
soát và sàng lọc theo quy trình để tìm ra những người bắt buộc 
phải thực hiện xét nghiệm nếu có các yếu tố dịch tễ, lâm sàng 

nghi ngờ. Bệnh viện FV sẽ cách ly tạm thời tất cả các bệnh nhân 
thuộc diện nghi ngờ này tại khu cách ly riêng biệt trong suốt 
thời gian chờ kết quả. Các bệnh nhân có kết quả dương tính sẽ 
được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Đới hoặc các Cơ cở Y tế theo hướng 
dẫn của HCDC (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM. Các 
trường hợp âm tính nhưng có yếu tố nghi ngờ lây nhiễm cũng sẽ 
được báo cáo cho HCDC. 

Với các bệnh nhân có nhu cầu làm xét nghiệm, vui lòng liên lạc 
để được tư vấn qua điện thoại đồng thời khai báo y tế trước khi 
đến bệnh viện để được hướng dẫn quy trình đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 13/03/2020, tại Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện FV 
đã trao tặng 1 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế và Sở Y tế TP. HCM. 
Số tiền này nhằm hỗ trợ cho ngành y tế trong công tác phòng 
chống dịch bệnh, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp trong nước. Trước tình hình đại dịch bệnh SARS-CoV-2 
diễn biến ngày càng phức tạp ở Việt Nam và toàn thế giới, Bệnh 
viện FV trang bị toàn diện và đúng tiêu chuẩn để sẵn sàng tham 
gia cùng hệ thống y tế của cả nước ứng phó với đại dịch.

      •  Nhận ưu đãi 5% - 10% khi tham gia các chương trình            
          hội viên FV, gói khám sức khỏe tổng quát, gói tầm soát nhồi 
           máu cơ tim hoặc gói theo dõi bệnh lý Tim mạch trọn năm

      •  Miễn phí tham gia các chương trình hội thảo, các hoạt động   
          chăm sóc sức khỏe của Câu lạc bộ Tim mạch

      •  Được nâng cấp lên thành viên VIP khi mua một trong   
          các gói tầm soát/ theo dõi tim mạch trọn năm. 

      •  Đặc biệt, thành viên VIP sẽ hưởng thêm ưu đãi 5% khi    
          sử dụng dịch vụ can thiệp tim mạch trong phòng Can thiệp  
          Tim mạch (Cathlab) hiện đại.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Tim mạch FV còn thường xuyên tổ chức các 
hoạt động cộng đồng để kết nối các thành viên, cập nhật kiến thức 
chăm sóc sức khỏe tim mạch cho mọi người như: hội thảo tim mạch, 
các buổi trò chuyện cùng bác sĩ, các hoạt động thể thao, 
đi bộ, thiền, yoga… nhằm gia tăng sự bền bỉ cho tim mạch.

Để tham gia CLB Tim mạch, khách hàng đăng ký thành viên tại
Quầy Đăng ký của Câu lạc bộ Tim mạch FV ở Sảnh chính Bệnh viện FV,
số 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 hoặc liên hệ hotline: 0947701010.
Chi phí đăng ký: 299.000VNĐ/thẻ/năm



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

KỊP THỜI CỨU SỐNG BỆNH NHÂN

Bệnh viện FV đã kịp thời cứu sống bệnh nhân C.P
(61 tuổi, người Campuchia) bị xuất huyết não nghiêm 

trọng. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu FV trong 
tình trạng hôn mê sâu do xuất huyết não nặng, nguy cơ 
gần như tử vong. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm khám 
và cho khảo sát hình ảnh trong tình trạng khẩn cấp. Kết 
quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân có khối máu tụ lớn 
trong não - não thất, tăng áp lực nội sọ, tắc não thất, cản 
trở lưu thông dịch não tủy, gây chèn ép não và thoát vị não. 

Trước tình trạng nguy kịch này, nếu bệnh nhân không được 
phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Sau khi giải thích 
và được sự đồng ý của gia đình, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng 
đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp vi phẫu thuật 
(dùng kính vi phẫu). Bác sĩ đã tiến hành cắt và mở rộng 
một phần sọ bên trái để lấy máu tụ và đặt một catheter 
vào sừng bên của não thất để dẫn lưu dịch não tủy và máu 
tụ trong não thất ra ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 
giờ đồng hồ, gần như toàn bộ máu tụ đã được lấy và dẫn 
lưu ra ngoài, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân được cải 
thiện. Sau 45 ngày điều trị tại Bệnh viện FV với sự chăm 
sóc hồi sức tích cực, bệnh nhân đã được xuất viện với tình 
trạng hoàn toàn tỉnh táo, nửa người bên phải cử động bình 
thường và nửa người bên trái thì đã nhận biết được cảm 
giác, có thể ngồi và ăn được cháo. 

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “Dẫn lưu não thất và 
khối máu tụ trong não ra để điều trị xuất huyết não - não 
thất là kỹ thuật ít xâm lấn có độ khó cao, nhưng điều trị 
hiệu quả cho bệnh nhân xuất huyết não - não thất, giúp 
bệnh nhân tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. Dẫn 
lưu não thất đóng vai trò sống còn trong các trường hợp 
tăng áp lực nội sọ do giãn não thất cấp”. Đây là phương 
pháp điều trị xuất huyết não mới được áp dụng gần đây, 
phương pháp này đòi hỏi bệnh viện phải có trang thiết bị y 
tế hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ bác sĩ phẫu thuật thần 
kinh giàu kinh nghiệm nhưng quan trọng nhất là nhận định 
chuẩn xác để lấy máu tụ dưới kính nhằm ít gây tổn thương 
lên não nhất có thể. 

Liên hệ đặt hẹn với bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,
khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp Thần kinh Nội mạch qua:
028 54 11 33 33 Máy nhánh: 1519

QUA CƠN NGUY KỊCH

Để đặt hẹn khám với bác sĩ Lê Trọng Phát
- Khoa Chấn thương chỉnh hình, vui lòng liên hệ
(028) 5411 3333 – Máy nhánh 1226

Điều Trị
Bàn Chân Bẹt

Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện FV vừa 
điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhân H.C 
- 62 tuổi sống tại TP.HCM bị dị tật bàn chân bẹt. 
Cô H.C đến khám trong tình trạng chân đau nhức và đi 
lại khó khăn trong nhiều năm, thời gian gần đây thì tần 
suất và cường độ đau tăng dần gây cản trở sinh hoạt. 
Sau khi được bác sĩ Lê Trọng Phát - Trưởng khoa Chấn 
thương Chỉnh hình FV khám và chẩn đoán bằng hình ảnh 
thì phát hiện cô mắc chứng bàn chân bẹt. Sau khi xem 
xét và cân nhắc phương pháp điều trị tối ưu, bác sĩ Phát 
quyết định tiểu phẫu để chỉnh trục bàn chân và đặt vào 
một trụ implant có tên HyProCure, là một ống titan nhỏ 
được đưa vào xoang tarsi để cố định bàn chân phẳng, 
giữ xoang tarsi ở vị trí mở ổn định. Điều này giúp giữ cho 
xương mắt cá chân của bệnh nhân không trượt về phía 
trước hay vượt ra khỏi xương gót chân và bàn chân có 
vòm trở lại. Thủ thuật chỉ mất thời gian khoảng 15 phút 
và bệnh nhân chỉ nằm viện 2 ngày để theo dõi.

Theo bác sĩ Lê Trọng Phát - Trưởng khoa Chấn Thương 
Chỉnh Hình của bệnh viện FV, vấn đề bàn chân bẹt nếu 
không được can thiệp sớm có thể dẫn đến viêm gân vùng 
cổ chân, viêm cân gan chân, gây gai gót chân. Sự lệch trục 
cơ thể cũng có thể ảnh hưởng lâu dài lên tới khớp gối, khớp 
háng, lưng và cổ... và hiện tại, thủ thuật đặt implant titan để 
điều trị bàn chân bẹt ở Việt Nam chỉ mới có tại Bệnh viện FV.

Đối với trẻ em, bàn chân trẻ sinh ra đều không có vòm 
và khi trẻ đến độ tuổi từ 2 đến 3, vòm bàn chân mới bắt 
đầu được hình thành. Từ 3 tuổi trở lên, vòm bàn chân sẽ 
ngày càng được định hình rõ hơn. Nếu sau 5 tuổi mà ba mẹ 
vẫn thấy bàn chân trẻ phẳng lì, trẻ khó khăn trong việc di 
chuyển, chạy nhảy, ba mẹ nên đưa con đi khám nếu phát 
hiện triệu chứng đặc thù như:

    •  Lòng bàn chân trẻ không có hình vòm như bình thường

    •  Trẻ dễ bị té ngã, tỏ ra vụng về trong việc chạy nhảy,
       chơi thể thao hơn các bạn đồng lứa khác.

    •  Khi di chuyển, ba mẹ dễ dàng nhận thấy chân trẻ có  
      dấu hiệu biến dạng, nghiêng vào trong.

    •   Bé thường xuyên nói với ba mẹ về cảm giác đau ở bàn chân                    
      mắt cá chân hay đầu gối

BẰNG IMPLANT
XUẤT HUYẾT NÃO


