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Bệnh viện FV đã ứng 
dụng kỹ thuật điều 

trị can thiệp nội mạch 
cho bệnh nhân mắc 
các bệnh lý tiết niệu 
như phì đại tuyến tiền 
liệt, u cơ mỡ mạch 
máu thận… bằng cách 
dùng keo sinh học nút 
chọn lọc các mạch 
máu nuôi khối u hoặc 
khối phì đại nhằm giảm 
kích thước của chúng.

Ưu điểm của phương 
pháp này là độ an toàn 
cao, thực hiện nhanh 
chóng, ít xảy ra biến 

Từ ngày 07/07 - 
24/08/2019, bác sĩ 

niệu khoa Nguyễn Văn 
Nhàn đến từ Pháp sẽ  làm 
việc tại Khoa Tiết niệu &  
Nam khoa Bệnh viện FV. 
Ngoài thăm khám và điều 
trị cho bệnh nhân mắc 
các bệnh lý tiết niệu từ 
đơn giản đến phức tạp, 
bác sĩ Nhàn còn thực hiện 
nghiệm pháp niệu động 
lực học để chẩn đoán 
chứng rối loạn đường tiết 

ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ
RỐI LOẠN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
CÙNG BÁC SĨ NIỆU KHOA TỪ PHÁP

FV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT

CAN THIỆP NỘI MẠCH 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIẾT NIỆU

niệu ở nữ và bệnh lý són tiểu khi gắng sức. Ông từng thực 
hiện thành công hơn 20.000 ca niệu động lực học tại Pháp.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhàn từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa 
Niệu Động lực học Bệnh viện CMUDD Grenoble (Pháp), 
có nhiều đóng góp y khoa cho nước Pháp và được nhận  
Huân chương Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp trao tặng. 
Bác sĩ Nhàn chuyên điều trị các bệnh lý: són tiểu, đi tiểu gấp, 
tiểu thường xuyên, tiểu lắt nhắt do bàng quang tăng hoạt 
quá mức, tiểu khó do bướu lành tuyến tiền liệt, liệt bàng 
quang do bọng đái thần kinh sau chấn thương cột sống…

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh FV trang bị máy chụp MSCT 256 lát 
cắt có thể thực hiện kỹ thuật chụp CT phổi liều thấp giúp bác sĩ 

phát hiện các tổn thương nhỏ nhất trong phổi cũng như các khối u 
quá nhỏ mà máy X-quang truyền thống không chụp được. Ngoài 
ra, chụp CT liều thấp cũng rút ngắn thời gian chụp so với chụp CT 
thông thường, qua đó giảm lượng bức xạ lên người bệnh nhân.

Chương trình tầm soát ung thư phổi bằng CT phổi liều thấp có 
giá 2,200,000 VNĐ, dành cho đối tượng từ 55 đến 74 tuổi có 
thói quen hút thuốc lá ít nhất 1 gói/ngày trong 30 năm hoặc  
2 gói/ngày trong 15 năm, những người đang hút thuốc hoặc đã 
bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua. Ngoài ra, những người từng 
tiếp xúc với chất độc hại, khí thải gây ô nhiễm môi trường như 
khói thuốc, khí amiăng, khí radon, thạch tín, chất phóng xạ… 
cũng được khuyến nghị thực hiện tầm soát.

CHƯƠNG TRÌNH TẦM SOÁT SỚM 

BỆNH UNG THƯ PHỔI
BẰNG  CT PHỔI LIỀU THẤP

Liên hệ đặt hẹn:  
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh FV: (028) 54 11 34 00

chứng, ít đau, không cần gây mê, ít ảnh hưởng đến sức khỏe 
tình dục, đặc biệt phù hợp đối với bệnh nhân lớn tuổi không đủ 
sức khỏe để thực hiện phẫu thuật xâm lấn.

Với lợi thế sở hữu phòng Cathlab hiện đại cùng hệ thống DSA 
thế hệ mới nhất, khoa Tiết niệu & Nam khoa Bệnh viện FV là 
một trong số ít đơn vị có thể thực hiện thủ thuật phức tạp trên.



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

CHƯƠNG
TRÌNH
BÁC SĨ

HỢP TÁC
VỚI  FV

 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.

TẠI KHOA MẮT VÀ PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

Trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ Hạ Thị Hạnh cho thuốc 
giãn mạch và giảm đau bụng cấp cho bệnh nhân. Cùng lúc đó, 
bác sĩ Lê Minh Đức - người có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc 
tại Khoa Tim Mạch - cũng có mặt để theo dõi tình trạng bệnh. 
Kết quả điện tim khi đó không thể hiện sự bất thường. Khoảng 
15 phút sau, chứng đau ngực của bệnh nhân dần thuyên giảm. 

Lật lại bệnh sử, ông P.C.Đ từng được thực hiện can thiệp  
tim mạch và đặt 5 stent trong lòng mạch vào năm 2016. Ngoài 
ra, bệnh nhân cũng trải qua nhiều lần phẫu thuật kết hợp hóa 
xạ trị trong quá trình điều trị ung thư tụy, ung thư bàng quang. 
Bác sĩ Lê Minh Đức không loại trừ khả năng stent bị tái hẹp 
và “tiền sử bệnh có thể là căn nguyên khiến bệnh nhân bị  
đau bụng và tức ngực”, bác sĩ cho biết. Dù bệnh nhân đã tỉnh 
táo hơn nhưng bác sĩ Đức nhận thấy có điều gì đó bất thường 
khiến bệnh nhân từ đau bụng chuyển sang đau ngực. Ông 
P.C.Đ được chỉ định kiểm tra điện tim một lần nữa dù trước đó 
kết quả điện tim vẫn bình thường. Lần này, kết quả khiến cho 
cả khoa Cấp cứu phải giật mình, ST chênh lên ở vùng dưới - dấu 
hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim xuất hiện và bệnh nhân cần 
phải được can thiệp tim mạch gấp. “Bác sĩ cứ làm đi!” - Ông 
P.C.Đ không do dự đặt niềm tin vào các bác sĩ vì ông đã nhiều 
lần đối mặt với căn bệnh nguy hiểm này.  

NHIỀU CHUYÊN KHOA CÙNG THÁO GỠ  “NÚT THẮT”

Ông P.C.Đ được đưa vào phòng Can thiệp Tim mạch (Cathlab) 
- hệ thống phòng phẫu thuật với thiết bị hiện đại được  
Bệnh viện FV đầu tư trên 1,6 triệu USD và chính thức đi vào 
hoạt động từ tháng 5/2018. Trưởng khoa Tim Mạch FV - Bác sĩ  
Huỳnh Ngọc Long là người trực tiếp điều hành ê-kip can thiệp. 
Dựa trên hình ảnh chụp mạch vành, bác sĩ xác định bệnh nhân 
bị tái hẹp ngay vị trí stent đã đặt trước đó, tình trạng tắc mạch 

2g sáng ngày 22/05, Bệnh viện FV tiếp nhận cấp cứu ca  
đau bụng cấp của bệnh nhân P.C.Đ (76 tuổi). Thời điểm 

nhập viện, bệnh nhân có thêm tình trạng đau tức ngực,  
nhịp chậm “dọa ngưng tim” khiến tình huống vô cùng nguy cấp.

KHOẢNH KHẮC QUYẾT ĐỊNH SINH TỬ

BỆNH VIỆN FV 
GIÚP CỤ ÔNG 76 TUỔI  

THOÁT kHỏI “TỬ THẦN”
NHỒI MÁU CƠ TIM

vành nhánh phải chi phối toàn 
bộ động mạch phần dưới. Với 
kinh nghiệm điều trị thành 
công hơn 10.000 ca bệnh, 
bác sĩ Ngọc Long đặt ống 
thông vào nội mạch nong lại 
đoạn tái hẹp, đồng thời đặt 
stent mới vào vị trí đó. Ca thủ 
thuật kéo dài trong vòng một 
giờ và đã thành công tốt đẹp 
giúp ông P.C.Đ thoát khỏi tình 
trạng tức ngực.

Sau đó, ông P.C.Đ được nghỉ 
ngơi tại Khoa Nội nhưng lại 
phát sinh tình trạng bụng 
chướng khiến ông đau và khó 
chịu. Bác sĩ Phan Văn Thái - 
Chuyên Khoa Ngoại FV được 
mời đến để kiểm tra. Dựa 
trên kết quả chụp CT ổ bụng,  
bác sĩ Thái nhận định bệnh 
nhân bị tắc ruột non cơ học 
do sẹo dính của vết mổ bụng 
những năm trước. Bác sĩ Thái 
chỉ định điều trị bảo tồn bằng 
cách đặt ống sonde miệng - 
dạ dày hút liên tục để giảm 
áp trong lòng ruột, bồi phụ 
nước điện giải và theo dõi sát 
khả năng phải mổ cấp cứu 
nếu diễn tiến không thuận lợi. 

Vài ngày sau đó, tình trạng 
tắc ruột được cải thiện, bệnh 
nhân trung tiện được, dần ăn 
uống lại bình thường.

12 ngày kể từ khi nhập viện, 
tình trạng của ông P.C.Đ đã 
ổn định và có thể xuất viện  
về nhà. Tuy nhiên, sức khỏe 
ông vẫn cần được chú ý vì 
mạch vành còn 3 vị trí hẹp 
đến 80% - 90%. Khi sức khỏe 
tốt hơn, ông có thể thực 
hiện can thiệp để an toàn  
sức khỏe.

Trong suốt quá trình điều trị 
bệnh, các triệu chứng mà 
ông P.C.Đ gặp phải xuất 
hiện dồn dập như hiệu ứng 
“domino”. Tình trạng đau 
bụng ban đầu là dấu hiệu của 
tắc ruột do dính, cơn đau như  
“giọt nước tràn ly” đã kích 
thích và khởi động cơn nhồi 
máu cơ tim ở bệnh nhân đang 
bị hẹp động mạch vành. 
May mắn thay, bệnh nhân 
đã được cứu sống nhờ có sự 
can thiệp kịp thời cũng như sự 
phối hợp hiệu quả của các 
bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa 
Tim Mạch và Khoa Ngoại FV.


