
THAY KHỚP BẰNG KĨ THUẬT HIỆN ĐẠI
ÍT ĐAU, MAU HỒI PHỤC

Sau hai lần tai nạn bị chấn thương vùng chậu và khớp gối 
cùng hơn 10 năm chung sống với những cơn đau dai dẳng 

và triền miên do di chứng để lại, đến khi không thể chịu đựng 
thêm nữa, bệnh nhân B.D.A - 66 tuổi, người Pháp hiện đang 
làm việc tại TP.HMC quyết định đến thăm khám tại Khoa Chấn 
thương Chỉnh hình, Bệnh viện FV.

Sau khi được bác sĩ Lê 
Trọng Phát - Trưởng khoa 
Chấn thương chỉnh hình 
thăm khám và chẩn đoán 
hình ảnh, ông B.D.A được 
phát hiện bị thoái hoá 
khớp háng và khớp gối 
hai bên do chấn thương 
và tuổi tác. Qua quá trình 

trao đổi với bệnh nhân và xem xét mức độ hồi phục, bác sĩ Phát 
quyết định lần đầu chỉ thay khớp háng cho ông bằng kĩ thuật SU-
PERPATH hiện đại và hẹn việc điều trị khớp gối lại sau sẽ an toàn 
hơn. Phương pháp này có ưu điểm làm giảm nguy cơ trật khớp 
háng sau mổ và cũng ít đau hơn so với các kĩ thuật truyền thống. 
Vào ngày 26/04/2019, bệnh nhân được cho nhập viện để tiến 
hành gây mê và ca mổ thay khớp háng chỉ kéo dài 70 phút dưới 
bàn tay nhiều năm kinh nghiệm của bác sĩ Lê Trọng Phát. Với 
khâu chăm sóc hậu phẫu tốt và ý chí kiên cường, kết quả bệnh 
nhân hồi phục nhanh một cách bất ngờ khi chỉ hai ngày sau mổ 
ông B.D.A đã có thể đi lại được bằng nạng, các triệu chứng đau 
được cải thiện đáng kể và được cho xuất viện. Điều tuyệt vời hơn 
là sau hai tuần xuất viện, ông gần như hồi phục hoàn toàn, có 

thể đi lại, sinh hoạt và làm việc bình thường.

Sau 9 tháng làm phẫu thuật thay khớp háng, đến tháng 01/2020, 
ông B.D.A trở lại gặp bác sĩ Lê Trọng Phát và mong muốn được 
thay khớp gối hai bên. Sau khi kiểm tra tổng quan tình trạng sức 
khỏe lần nữa, bệnh nhân được cho tiến hành  phẫu thuật.Ca 
mổ hoàn thành sau 60 phút và bệnh nhân được cho xuất viện 
sau 10 ngày nằm viện. Sau một tháng, khớp gối đã cải thiện, 
hầu như không cần dùng thuốc giảm đau và khả năng đi lại 
của ông dần trở lại bình thường.

Để đặt hẹn khám với bác sĩ Lê Trọng Phát
khoa Chấn thương chỉnh hình, vui lòng liên hệ số:
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh: 1226

HẸP HƠN 90% Ở 3 NHÁNH MẠCH VÀNH

Chiều ngày 11/3/2020, ông N.T.T (49 tuổi, TP.HCM) nhập viện ở 

khoa Cấp cứu Bệnh viện FV trong tình trạng nhói ngực, khó thở 

dù đã uống thuốc trợ tim trước đó nhưng tình trạng không cải thiện. 

Thời điểm nhập viện FV, ông N.T.T đang trong tình trạng đau ngực 

từng cơn nhưng may mắn là bệnh nhân vẫn ý thức và giao tiếp 

được. Dựa trên tiền sử bệnh thiếu máu cơ tim trước đó và tình 

trạng sức khỏe hiện tại của ông N.T.T, các bác sĩ khoa Tim mạch 

chỉ định ông chụp CT và MSCT. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị 

hẹp mạch vành hơn 90% ở 3 nhánh, cần điều trị gấp. Sau khi 

được các bác sĩ tư vấn và lên kế hoạch điều trị, ông N.T.T đồng 

ý thực hiện can thiệp tại Phòng can thiệp Tim Mạch (Cathlab) 

Bệnh viện FV. 

Ê-kíp Can thiệp Tim mạch được điều phối bởi Bác sĩ Huỳnh Ngọc 

Long -  Trưởng khoa Tim mạch và Bác sĩ Đỗ Thành Long - Bác sĩ 

Điều trị Cấp cao Khoa Tim Mạch Bệnh viện FV. Theo kế hoạch, 

các bác sĩ đưa một ống thông cực nhỏ di chuyển trong lòng 

mạch máu về phía động mạch. Sau đó, các bác sĩ đặt vào một 

đoạn stent để cố định mạch vành đồng thời hạn chế tình trạng 

tái hẹp về sau. Nhờ được sự tư vấn kỹ càng trước đó của bác sĩ, 

ông N.T.T an tâm theo dõi quá trình can thiệp. Sau 3 giờ, các bác 

sĩ đã đặt thành công 4 stent trong lòng mạch, trong đó có 2 stent 

nối với nhau dài đến 96mm để khắc phục tình trạng hẹp lan tỏa 

kéo dài. Ông N.T.T dần dần hết khó thở và xuất viện sau 2 ngày.

Để đặt hẹn khám - tại khoa Tim mạch, vui lòng liên hệ số :
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh: 1216 hoặc 1165

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®
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Cấp Cứu và Can Thiệp Thành Công
Trường Hợp Bệnh Nhân 49 Tuổi



Điều Trị Thành Công Chứng
Rò Trực Tràng Âm Đạo Bằng Phương Pháp
             MARTIUS FLAP
Sau 3 lần phẫu thuật điều trị chứng rò trực tràng âm đạo từ 

2017 đến 2018 ở nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM nhưng không 
thành công, Bệnh nhân L.B.V (32 tuổi-TP HCM) tưởng chừng như 
tuyệt vọng thì đến 04/2019, chị được giới thiệu đến khám tại khoa 
Ngoại Tổng quát Bệnh viện FV. 

Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ Lê Đức Tuấn chẩn đoán hẹp 
miệng nối đại tràng và rò âm đạo- trực tràng, cần được theo dõi 
điều trị lâu dài. Bước đầu của phác đồ điều trị, bác sĩ Tuấn đã tiến 
hành nong chỗ hẹp miệng nối đai tràng trực tràng định kì mỗi 
tuần trong suốt 4 tháng từ 04/2019. Đến tháng 08/2019, chỗ hẹp 
đã giãn đủ rộng và sẹo hẹp ổn định. Đây là giai đoạn lý tưởng 
để tiến hành phẫu thuật. Hậu môn nhân tạo được chỉ định nhằm 
chuyển dòng phân ra ngoài giúp trực tràng âm đạo hết viêm 
nhiễm nhằm chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vá chỗ rò sau đó. 
Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa cùng bác sĩ Yann Drean - 
Trưởng khoa Sản Phụ khoa FV, bác sĩ Lê Đức Tuấn đưa ra quyết 
định dùng phương pháp Martius flap (chuyển mô mỡ có cuống) 
để phẫu thuật cho bệnh nhân. Với phương pháp này, lỗ rò giữa 
âm đạo và trực tràng sẽ được lấp đầy bằng mô tự thân của 
bệnh nhân nên sẽ không có hiện tượng thải loại mảnh ghép. Vạt 
mô này có cuống mạch máu nuôi sẽ tiếp tục phát triển để duy 
trì lấp đầy ổn định vùng bị khuyết mô gây rò. Đây là những ưu 
điểm mà mảnh ghép nhân tạo không thể có được. Trong trường 
hợp này mảnh ghép nhân tạo còn có một chống chỉ định không 
được sử dụng là dễ bị nhiễm trùng.

Ngày 29/08/2019, bệnh nhân đã sẵn sàng về mặt tâm lí và ca 
mổ được thực hiện với sự giúp đỡ của các bác sĩ gây mê hồi 
sức có kinh nghiệm. Phương pháp Martius flap được thực hiện 
bằng cách rạch một đường ở giữa bẹn để lấy mỡ từ môi lớn 
để đưa vào tạo thành vách ngăn lấp lỗ thủng giữa âm đạo và 
trực tràng. Kỹ thuật lấy mô mỡ ở môi lớn và bảo tồn nguyên vẹn 
cuống mạch máu để nuôi sống mô mỡ này là điểm then chốt và 
là một thách thức rất lớn cho êkip mổ. Chỉ cần một động tác sai, 
làm đứt cuống mạch máu nuôi chưa đầy một milimet đường kính 
này là tất cả những cố gắng sẽ đổ sông đổ biển.

Ngoài thành công về mặt y khoa thì thẩm mĩ cũng là yếu tố quan 
trọng trong điều trị bệnh lí này vì nó ảnh hưởng rất nhiều lên tâm 
lí của bệnh nhân. Trong trường hợp của chị L.B.V, mô mỡ được 
lấy đi ở môi lớn cũng đã phát triển trở lại và âm đạo vẫn nguyên 
vẹn giúp bệnh nhân thoát khỏi gánh nặng tâm lí và không còn lo 
lắng về việc âm đạo bị mất cân đối sau điều trị. Đến cuối tháng 
12/2019, bác sĩ quyết định đóng hậu môn nhân tạo và lần này 
bệnh nhân đã có thể đi đại tiện bình thường, âm đạo không còn 
ra phân và cảm giác lo âu không còn nữa.

Đặt hẹn khám với bác sĩ Lê Đức Tuấn - khoa Ngoại Tổng Quát, 
vui lòng liên hệ số: (028) 54 11 33 33 - Máy nhánh: 1250

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

(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh 2000

20%

GI

Khoa Ngoại Thần Kinh và Can thiệp Thần kinh Nội mạch FV đã kịp thời cứu sống bệnh nhân C.Y.F - 13 tuổi 
người Đài Loan bị xuất huyết não nghiêm trọng. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy não bệnh nhân bị 

phù và có khối máu tụ lớn trong não - não thất do bị vỡ mạch não và một khối dị dạng do phình mạch não.

Nhận thấy tình hình nguy kịch, bệnh nhân gần như mất hết tri giác, đồng tử giãn và nếu phẫu thuật chậm hơn 
1 phút thì sẽ tử vong bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã nhanh chóng tiến hành thao tác khoan một lỗ nhỏ ở sọ để 
đặt một catheter dẫn lưu dịch não tủy và máu tụ trong não thất ra ngoài. Một phần máu tụ đã được lấy và 
dẫn lưu ra ngoài và cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.  

Tuy nhiên dịch não vẫn chưa diễn tiến hoàn toàn theo mong muốn nên 2 ngày sau đó bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã làm thêm một lần thủ thuật dẫn 
lưu dịch não tủy lần nữa Bệnh nhân được gây mê hoàn toàn và bước vào ca phẫu thuật quyết định. Đầu tiên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện 
mở hộp sọ để tiếp cận não và các mạch máu để bộc lộ trước động mạch cảnh trong dự phòng trường hợp xuất huyết trong lúc mổ. Sau đó, khối 
dị dạng và túi phình được nhận diện, bác sĩ đã phân tách, kẹp, đốt và cắt bỏ hoàn toàn các nhánh mạch máu nuôi khối dị dạng và bóc tách một 
cách cẩn thận khỏi mô não xung quanh. Sau cùng, bác sĩ tái tạo lại mạch não và đặt lại sọ. Ca phẫu thuật hoàn thành sau 4 giờ đồng hồ và sau khi 
tỉnh lại, bé đã dần có lại nhận thức. Sau 20 ngày nằm viện cùng kết hợp với tập vật lí trị liệu thì bệnh nhân đã dần hồi phục, cử động được tay chân, 
có thể giao tiếp và nói chuyện với ba mẹ.

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

FV CẤP CỨU KỊP THỜI GIÚP BỆNH NHÂN 13 TUỔI

Bị Xuất Huyết Não Nặng


