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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện FV đã cứu sống thành công 
bệnh nhân L.M (52 tuổi, người Pháp) bị bóc tách động 

mạch chủ ngực bằng phương pháp đặt stent-graft. Ông L.M  
nhập viện ngày 10/04/2019 trong tình trạng đau tức ngực và 
lưng dữ dội, cơn đau sau đó lan dần xuống bụng. Kết quả chụp CT 
cho thấy bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực type B 
trong tình trạng các nhánh động mạch chính nuôi tạng bị chèn ép 
bởi lòng mạch giả ngày càng phình to. 

Ban đầu ông L.M lại từ chối điều trị tại FV và muốn quay về 
Pháp. “Lựa chọn này sẽ đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm 
bởi nguy cơ vỡ phình mạch, hoặc gây bóc tách động mạch 
ngược dòng do huyết áp tăng cao cùng việc khó kiểm soát  
cơn đau nếu chỉ điều trị bằng thuốc thông thường”, Bác sĩ 
Lương Ngọc Trung - khoa Phẫu thuật Mạch máu FV, người  
trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, chia sẻ. Chưa kể, sức khỏe 
hiện tại của ông L.M không đủ đảm bảo cho chuyến bay dài 
từ Việt Nam sang Pháp. Trước tình hình trên, ban lãnh đạo  
Bệnh viện đã cố gắng thuyết phục bệnh nhân điều trị tại FV,  
tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ tay nghề cao, phác đồ điều trị  
tối ưu cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Kết quả chụp  
mạch máu lần thứ hai cho thấy lòng mạch giả phình to hơn.  
Ông L.M từng có tiền sử mổ bắt cầu động mạch mạc treo tràng  
trên cách đây 7 năm. Các yếu tố bất lợi này làm tăng nguy cơ  
xảy ra  biến chứng dễ dẫn đến tử vong. Ngay sau khi bệnh nhân  
đồng ý thực hiện điều trị, các bác sĩ tiến hành can thiệp  
động mạch chủ ngực bằng stent-graft.   

Các bác sĩ tiến hành mở một vết rạch nhỏ ở bẹn, xác định 
lòng mạch thật và lòng mạch giả để đưa stent vào lòng 
thật. Với sự trợ giúp của phòng Cathlab hiện đại và hệ thống  

ống dẫn, 3 stent-graft đã 
được đưa vào đúng vị trí  
động mạch bị tổn thương.  
Ca mổ kéo dài khoảng 2,5 
tiếng và thành công tốt đẹp. 
Kết quả hình ảnh sau mổ cho 
thấy các nhánh động mạch chủ 
bị tổn thương đã phục hồi tốt, 
những mạch máu nuôi tạng 
được phục hồi tưới máu. Bệnh 
nhân xuất viện vài ngày sau đó 
và không xảy ra biến chứng. 

Bóc tách động mạch chủ ngực 
là bệnh lý phức tạp có tỷ lệ  
tử vong khá cao, thường gặp 

ở những người bị xơ vữa mạch 
máu, cao huyết áp… Việc 
phát hiện sớm và có phác đồ 
điều trị phù hợp giúp tăng khả 
năng sống sót cho bệnh nhân. 
Bên cạnh đó, FV còn trang bị 
máy CT 256 lát cắt hiện đại có 
thể chẩn đoán lâm sàng hình 
ảnh sớm và chính xác nhất 
có thể. Trước đây, các bác 
sĩ FV từng điều trị thành công 
nhiều trường hợp phình động 
mạch chủ kích thước lớn ở 
những bệnh nhân lớn tuổi có 
nhiều bệnh lý phức tạp đi kèm.

FV LÀM CHỦ KỸ THUẬT ĐẶT STENT-GRAFT
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC

Chậm trễ trong cấp cứu 
tim mạch là nguyên nhân 

hàng đầu gia tăng nguy cơ 
tử vong đối với bệnh nhân 
tim mạch. Hiểu được điều đó, 
Bệnh viện FV triển khai chương 
trình “70 phút - Giờ vàng trong 
cấp cứu tim mạch”. Thời gian 
70 phút tính từ thời điểm tiếp 
nhận bệnh nhân tại khoa  
Cấp cứu, chẩn đoán và  
thực hiện can thiệp nội mạch 
theo y lệnh của bác sĩ.

70 pHúT - Giờ VÀNG 
TRoNG Cấp CứU TiM MạCH Tại FV

Nếu gặp trường hợp cấp cứu tim mạch nguy hiểm, 
liên hệ ngay hotline: (028) 54 11 35 00

Chương trình do ekip cấp cứu 
phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ 
tim mạch giàu kinh nghiệm 
của FV thực hiện dưới sự  
dẫn dắt của bác sĩ Trưởng khoa 
Huỳnh Ngọc Long - người đã 

thực hiện thành công hơn 10.000 ca can thiệp nội mạch từ  
đơn giản đến phức tạp như nhồi máu cơ tim, phình động mạch, 
tắc nghẽn mạch máu, hở van tim,…

Bên cạnh bác sĩ có tay nghề giỏi và uy tín, Bệnh viện FV 
còn sở hữu Trung tâm Can thiệp tim mạch (Cathlab) thế hệ 
mới với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại với tổng vốn đầu tư  
1,6 triệu USD giúp can thiệp kịp thời các ca cấp cứu tim mạch 
tại đây.



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

Nhằm giúp người bệnh phát hiện sớm nhất mầm mống  
đột quỵ hoặc tăng khả năng điều trị bệnh thành công,  

Bệnh viện FV triển khai chương trình tầm soát trị giá 15.200.000 đ  
với đầy đủ danh mục khám, xét nghiệm chuyên sâu:

• Khám với Bác sĩ chuyên khoa Can thiệp Thần kinh
• Phân tích và báo cáo đột quỵ của Bác sĩ chuyên khoa  

Can thiệp Thần kinh
• Khám với Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch
• Đo điện tim
• Siêu âm tim
• Công thức máu
• Xét nghiệm CRP siêu nhạy
• Xét nghiệm chức năng thận: phân tích nước tiểu, Creatinin, 

độ thanh thải creatinin
• Xét nghiệm chức năng gan: men gan GGT, tỉ lệ ASAT/ALAT
• Hormone kích thích tuyến giáp - TSH
• Xét nghiệm mỡ trong máu: Cholesterol toàn phần, 

Triglyceride, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL
• HbA1c
• Axit Uric 
• Calci
• Phospho
• Ma-nhê
• Chụp cộng hưởng từ mạch máu não và mạch cảnh 

Chương trình do PGS. TS. BS Mahendran Nadarajah - một trong 
những chuyên gia phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới  
thực hiện. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, bác sĩ  
Mahendran Nadarajah sẽ phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ  
thuộc các chuyên khoa liên quan để hội chẩn và đưa ra  
phác đồ điều trị thích hợp.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm lâm sàng tại Anh, Úc, Singapore, 
bác sĩ Mahendran Nadarajah chuyên điều trị các bệnh lý  
đột quỵ, phình động mạch não, bệnh động mạch cảnh,  
đau cột sống. Bác sĩ Mahendran Nadarajah tốt nghiệp Đại học  
St Andrew và Đại học King (Vương quốc Anh). Ông hiện công 
tác tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe King’s Health Care 
(Singapore), Bệnh viện NHS Foundation Trust (Đại học Oxford, Anh)  
và Bệnh viện FV (Việt Nam) với vai trò là chuyên gia phẫu thuật 
nội mạch.

GÓI KHÁM CHUYÊN SÂU 
TẦM SoÁT BỆNH LÝ ĐỘT QUỴ 

Để đăng ký khám bệnh với PGS. TS. BS Mahendran Nadajah, 
vui lòng liên hệ Khoa Ngoại thần kinh FV: (028) 5411 3333

Bệnh viện FV cung cấp 
dịch vụ khám và điều trị 

toàn diện cho phụ nữ có dấu 
hiệu mắc bệnh lý rối loạn  
sàn chậu như: sa tử cung,  
sa bàng quang, sa trực tràng, 
bí tiểu, són tiểu, âm đạo giãn 
rộng, hội chứng niệu sinh dục, 
teo và khô âm đạo trong thời kỳ 
mãn kinh, đau khi giao hợp, 
đau vùng thắt lưng chậu,… 

Chương trình  do đội ngũ bác 
sĩ giàu kinh nghiệm người 
Pháp và Việt đến từ đơn vị 
Sản phụ khoa, Tiết niệu &  

ĐIỀU TRỊ ToÀN DiỆN 
BỆNH LÝ RỐi LoạN SÀN CHẬU NỮ TạI FV

Nam khoa cùng khoa Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng  
thực hiện, được dẫn dắt bởi bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh Thành -  
Phó khoa Sản Phụ khoa FV. Bác sĩ Vĩnh Thành từng đảm nhận  
vị trí Trưởng Đơn vị Niệu Phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, giảng viên 
đào tạo về lĩnh vực sàn chậu, được nhận kỷ niệm chương  
Vì Sức khỏe Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam trao tặng. 

Bên cạnh điều trị bệnh lý bằng phương pháp nội khoa và 
phẫu thuật, FV còn mở lớp hướng dẫn tập cơ sàn chậu dành 
cho phụ nữ mang thai/sau sinh, đồng thời tổ chức các buổi 
hội thảo chuyên đề dành cho bác sĩ tại khu vực TP.HCM...  

Liên hệ và đặt hẹn Khoa Sản Phụ Bệnh viện FV:  
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh 6000


