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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

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

Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ CKI Võ Công Minh  
Trưởng khoa Tai Mũi Họng, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh 1382

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Hồ Minh Tuấn  
Trưởng Khoa Tim mạch, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh 1165/1216

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Chế Thị Trà My, khoa Sản Phụ khoa, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh 6000

Bác sĩ Võ Công Minh tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 2002, 
nhận bằng Chuyên khoa I Tai Mũi Họng năm 2007, trở thành 

Thạc sĩ Y học năm 2010 tại Trường Đại học Y Dược, Thành phố  
Hồ Chí Minh và hiện tham gia nghiên cứu Tiến sĩ Y học từ năm 
2013 cũng tại ngôi trường này.

Bên cạnh đó, bác sĩ Công Minh còn tham gia các khóa đào tạo 
nâng cao trong và ngoài nước về: Tai mũi họng; Phẫu thuật đầu cổ; 
Phẫu thuật tạo hình đầu, cổ, mặt; Phẫu thuật xoang; Nội soi xoang 
và phẫu thuật sọ não;…

Bác sĩ Công Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong  điều trị các 
bệnh lý về Tai - Mũi - Họng như: Phẫu thuật nội soi xoang, Phẫu 
thuật nội soi nền sọ, Phẫu thuật Tai, Ngáy và Ngưng thở khi ngủ. 
Với sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, bác sĩ Công Minh 
đã đạt được nhiều thành tựu trong học tập, nghiên cứu và nhận 
được sự tin tưởng của bệnh nhân thông qua rất nhiều ca bệnh 
được điều trị thành công.

Bác sĩ Công Minh từng là bác sĩ nội trú, khoa Tai mũi họng,  
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (2002-2006), công tác tại khoa 
Tai Mũi Họng, Bệnh Viện Đại học Y Dược TP. HCM từ năm 2007.  
Từ tháng 12/2020, bác sĩ Công Minh gia nhập đội ngũ Bệnh viện FV 
và đến 15/03/2021 chính thức đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa 
Tai Mũi Họng.

Bác sĩ Chế Thị Trà My tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 2008 và Chuyên khoa I ngành Sản phụ khoa năm 2012 
tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM. Bên cạnh đó, bác sĩ Trà My cũng tham gia các khóa đào tạo nâng cao như: 

Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm tim – mạch máu, Siêu âm tim thai và bệnh lý tim bẩm sinh, 
Siêu âm Sản phụ khoa,…

Bác sĩ Chế Thị Trà My chuyên về lĩnh vực siêu âm chuyên sâu Sản Phụ khoa đã từng tham gia công tác tại: Bệnh viện 
Thủ Đức, Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Hạnh Phúc, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM. 
Đến tháng 12/2020, bác sĩ Trà My tham gia đội ngũ khoa Sản Phụ khoa FV và trở thành nhân tố mới trong 
công tác chẩn đoán hỗ trợ việc điều trị kịp thời, hiệu quả. Với 13 năm kinh nghiệm cùng khả năng chuyên môn 
vững vàng về Siêu âm khảo sát hình thái học thai nhi, bác sĩ Trà My đã nhận được sự tin tưởng của các thai phụ để 
mẹ và bé có một thai kì an toàn, khỏe mạnh.

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế năm 
1999 và nhận bằng Thạc sĩ Nội khoa của Đại học Y Dược TP. 

HCM năm 2014. Bác sĩ Minh Tuấn cũng đã tham gia nhiều khóa 
đào tạo chuyên khoa như siêu âm tim và bệnh lý tim mạch 
năm 2001 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chẩn đoán 
hình ảnh năm 2003 tại Đại học Y Dược TP. HCM, nội tim mạch 
tại Viện Tim từ năm 2003 đến 2005, tim mạch can thiệp tại Viện 
Tim Quốc gia Malaysia và tại Bệnh viện Saiseikai Yokohamashi 
Tobu, Nhật Bản từ năm 2007 đến 2008. Hiện tại, bác sĩ Hồ Minh 
Tuấn đang theo học năm thứ 4 Chương trình Tiến sĩ và dự kiến 
sẽ hoàn thành luận văn tiến sĩ y khoa trong năm 2021.

Với hơn 20 năm hành nghề trong lĩnh vực y khoa, bác sĩ Hồ Minh 
Tuấn được biết đến là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch dày 
dặn kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, được đồng nghiệp yêu 
mến và bệnh nhân tin tưởng. Bác sĩ Hồ Minh Tuấn đã có thời 
gian công tác tại Viện Tim trong 4 năm, sau đó trở thành Trưởng 
khoa Chẩn đoán Hình ảnh và là bác sĩ Can thiệp Tim mạch 
chính tại Bệnh viện Tâm Đức đến nay. Từ ngày 01/03/2021, Bác 
sĩ Hồ Minh Tuấn chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng 
khoa Tim Mạch của Bệnh viện FV.

Bác sĩ

HỒ MINH TUẤN
ĐẢM NHIỆM VỊ TRÍ
TRƯỞNG KHOA TIM MẠCH FV

THAM GIA VÀO ĐỘI NGŨ SẢN PHỤ KHOA FV
Bác sĩ CHẾ THỊ TRÀ MY

Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa I

ĐẢM NHIỆM VỊ TRÍ
TRƯỞNG KHOA TAI MŨI HỌNG FV

VÕ CÔNG MINH



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

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

DỰNG HÌNH ẢNH 3D  
ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG  
RỐI LOẠN NGOẠI TÂM THU THẤT

Bệnh nhân T.T.M. L (56 tuổi - TPHCM) 
có chỉ định Nâng niệu đạo đặt TOT 

và tiến hành khám tiền mê thì phát 
hiện nhịp tim bất thường nên không 
thể phẫu thuật. Kết quả thăm khám 
và đo điện tim cho thấy có xuất hiện 
ngoại tâm thu gây loạn nhịp tim khiến 
bệnh nhân liên tục bị hồi hộp và mệt. 
Bước đầu, bác sĩ Tim mạch đã chỉ 
định điều trị nội khoa cho bệnh 
nhân nhưng sau mộ thời gian dài thì 
tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. 
Nhận thấy cần phải điều trị dứt điểm 
để bệnh nhân có thể thực hiện phẫu 
thuật sớm, bác sĩ đã thuyết phục cô 
T.T.M.L thực hiện thủ thuật đốt ngoại 
tâm thu. 

Bệnh nhân được tiến hành gây tê và 
thực hiện thủ thuật bởi bác sĩ Hoàng 
Quang Minh cùng ê-kip tại phòng Can 
thiệp Tim Mạch FV (Cath-lab). Dưới sự 
hỗ trợ của kĩ thuật dựng hình ảnh 3D 
kết hợp mã hóa tín hiệu điện học bằng 
màu sắc đã giúp bác sĩ dễ dàng phát 
hiện và đốt chính xác ngoại tâm thu. 

Cụ thể, bác sĩ luồn ống thông vào 
buồng tim và di chuyển để thu thập 
dữ liệu giải phẫu, khi có ngoại tâm 

thu xuất hiện sẽ mã hóa bằng kí hiệu 
màu sắc. Lúc này, khi đã xác định được 
ổ ngoại tâm thu, bác sĩ sẽ tiến hành 
dùng sóng năng lượng cao để triệt 
tiêu. Thủ thuật diễn ra trong khoảng 
2 tiếng đồng hồ và bệnh nhân được 
xuất viện 3 ngày sau đó. Sau thủ thuật, 
các triệu chứng của bệnh nhân hoàn 
toàn được cải thiện. Kết quả đo điện 
tim 24h cho thấy, nhịp tim của cô 
T.T.M.L đã ổn định trở lại. 

Theo bác sĩ Hoàng Quang Minh, tỉ lệ 
thành công của phương pháp đốt điện 
tim phụ thuộc rất lớn vào thời điểm và 
tần suất xuất hiện cơn ngoại tâm thu. 
Với công nghệ 3D tiên tiến thì việc tìm 
ra chính xác vị trí các ổ ngoại tâm thu 
trở nên đơn giản hơn và hạn chế được 
số lần chiếu tia X-quang để dò tìm so 
với kĩ thuật 2D. Mọi thao tác khi thực 
hiện sẽ được hiển thị lên máy tính với 
không gian 3D nên giúp các chuyên 
gia xác định chính xác vị trí phát nhịp 
bất thường. Công nghệ dựng hình 3D 
cũng giúp bác sĩ nhận biết vị trí cần 
đốt tránh ảnh hưởng đến các mô xung 
quanh, đồng thời, tránh việc đốt lặp 
lại sẽ gây biến chứng nguy hiểm như: 
thủng tim, tràn dịch màng tim,...

Cắt đốt bằng Argon Plasma (APC) là công nghệ sử dụng năng 
lượng của dòng điện cao tần để biến đổi Argon từ thể khí 

thành thể plasma. Nhiệt năng của dòng điện không trực tiếp tác 
động lên mô mà thông qua sự truyền tải của Argon Plasma, vùng 
mô được tác động phân thành ba lớp riêng biệt: lớp bị khử nước, 
lớp đông đặc và lớp tế bào chết. Sự phân tách này giúp kiểm soát 
độ xuyên thấu, tránh ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh và 
tăng tính an toàn cho thủ thuật.

APC có phạm vị chỉ định rộng, bao gồm:
• Chỉ định cầm máu: xuất huyết do loét dạ dày, xuất huyết túi 

thừa, điểm có nguy cơ chảy máu của dãn tĩnh mạch thực 
quản, bệnh lý dạ dày tăng áp cửa, xuất huyết sau cắt polyp, 
xuất huyết do bệnh trực tràng sau xạ trị.

• Chỉ định phá hủy tổn thương: Barrett thực quản, cắt 
polyp của ống tiêu hóa, hẹp sau phẫu thuật hay đặt stent,  
túi thừa Zenker, bệnh lý dạ dày dưa hấu.

• Chỉ định điều trị giảm nhẹ trong bệnh lý ác tính đại tràng 
giai đoạn muộn: phá hủy một phần khối u gây tắc hoặc cầm 
máu khi cần.

• Đáng chú ý, APC đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có 
hiệu quả cao trong điều trị các bệnh như Barrett thực quản 
và bệnh lý trực tràng sau xạ trị. Trong khi hiện tại ở Việt Nam 
hai bệnh lý này vẫn chưa có thủ thuật can thiệp triệt để,  
chỉ theo dõi hoặc điều trị triệu chứng. 

APC là công nghệ mới ở Việt Nam, được sử dụng đầu tiên trong 
phẫu thuật ngoại khoa và sau đó là nội soi tiêu hóa từ những năm 
90 tại các nước Âu-Mỹ. Với hơn ba thập niên ứng dụng trên thực 
tế lâm sàng, APC được chứng minh là phương pháp nội soi can 
thiệp an toàn, hiệu quả, với phạm vi chỉ định rộng và ít biến chứng. 

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Hoàng Quang Minh  
Khoa Tim mạch, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh 1165/ 1216 

Để đặt hẹn thăm khám cùng Khoa Tiêu Hóa & Gan Mật, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh 1234 

KHOA TIÊU HÓA FV
ĐƯA CÔNG NGHỆ CẮT ĐỐT BẰNG ARGON PLASMA
VÀO ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA

Bệnh viện FV là trung tâm y khoa đầu tiên ở khu vực phía Nam 
ứng dụng công nghệ Argon Plasma vào điều trị bệnh lý ống 
tiêu hóa, đem lại cho bệnh nhân cơ hội tiếp cận phương pháp 
điều trị tiên tiến hiệu quả cao và an toàn. Đồng thời, đây còn là 
kĩ thuật xâm lấn tối thiểu, không đau, hạn chế làm tổn thương 
những mô lành xung quanh và giúp bệnh nhân nhanh hồi phục.

Kĩ thuật dựng hình ảnh 3D kết hợp mã hóa tín 
hiệu điện học bằng màu sắc


