
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®

Số 6 - Tháng 7 / 2019

Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

ĐIỀU TRỊ VÀ GHÉP GIÁC MẠC  
CÙNG CHUYÊN GIA SINGAPORE

Liên hệ đặt hẹn Khoa Mắt & Phẫu thuật khúc xạ: 
(028) 5411 3333 - Máy nhánh: 2000

Ra đời từ tháng 05/2016, 
chương trình ghép giác 

mạc của FV đã giúp hàng 
nghìn người tìm lại thị lực cũng 
như tiết kiệm tối đa chi phí so 
với việc ra nước ngoài khám 
và điều trị. Chương trình được 
thực hiện bởi đội ngũ bác 
sĩ chuyên khoa Mắt & Phẫu 
thuật khúc xạ của FV cùng 
các chuyên gia giác mạc của 
Singapore. Theo đó, các bệnh 

giới - GS. BS. Donald Tan. Nguồn giác mạc cấy ghép được nhập 
khẩu từ các ngân hàng giác mạc uy tín trên thế giới. 

Từ ngày 09 - 11/08/2019, GS. BS. Donald Tan - nguyên Chủ tịch 
Hiệp hội Giác mạc Thế giới đến từ Singapore, sẽ đến làm việc 
tại FV, điều trị, ghép giác mạc cho bệnh nhân bị viêm loét giác 
mạc, loạn dưỡng giác mạc, giác mạc chóp hoặc sẹo giác 
mạc… Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ Donald Tan được xem 
là bậc thầy ghép giác mạc và phẫu thuật khúc xạ, như ghép 
giác mạc xuyên, ghép giác mạc phiến trước và sau, cấy răng 
trong mắt, tái tạo bề mặt giác mạc, ghép giác mạc nhân tạo,…

nhân mắc bệnh lý về giác mạc hoặc có nhu cầu ghép giác 
mạc sẽ được thăm khám bởi bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Thị 
Mai và phối hợp điều trị bởi chuyên gia giác mạc hàng đầu thế 

BÁC SĨ NGUYỄN QUỐC GIANG 
CHÍNH THỨC LÀM VIỆC  

TẠI KHOA NGOẠI – THẦN KINH FV

Kể từ ngày 29/05/2019, 
khoa Ngoại Thần kinh 

FV chào đón bác sĩ Nguyễn 
Quốc Giang đảm nhiệm 
vai trò bác sĩ phẫu thuật 
toàn thời gian trong lĩnh 
vực Phẫu thuật thần kinh 
và Cột sống. Bác sĩ Nguyễn 
Quốc Giang tốt nghiệp 
trường Đại học Y Dược TP. 
HCM năm 2010. Sau khi ra 
trường, bác sĩ Giang công 
tác chuyên khoa Ngoại - 
Thần kinh tại Bệnh viện Triều 
An (2011 - 2014) và Bệnh 
viện Nhân dân Gia Định 
(2014 - 2019) trước khi gia 
nhập Bệnh viện FV. Cũng trong thời gian này, bác sĩ Giang 
không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trở thành 
bác sĩ chuyên khoa I trong lĩnh vực Ngoại Thần kinh. 

Với thế mạnh chuyên sâu của mình, bác sĩ Giang sẽ làm việc 
hiệu quả trong lĩnh vực lâm sàng như điều trị chấn thương đầu, 
đột quỵ não, chấn thương cột sống và các chứng bệnh về  
cột sống,… 

CHÀO ĐÓN BÁC SĨ TIM MẠCH
LƯU HỒNG DIỄM
LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  
FV SÀI GÒN

Tốt nghiệp trường Đại 
học Bệnh viện Hamburg 

Eppendorf (Đức)  năm 2005, 
bác sĩ Lưu Hồng Diễm chú 
trọng nâng cao chuyên môn 
về Nội khoa và Tim mạch. Từ 
2007 - 2016, bác sĩ Diễm tham 
gia nhiều khóa đào tạo nâng 
cao tại các bệnh viện danh 
tiếng ở Đức như: Bệnh viện 
Helios Hanse, Trung tâm Tim 
mạch và Tiểu đường Karlburg. 
Từ năm 2016, bác sĩ Lưu Hồng 
Diễm công tác tại Bệnh viện 
Tim mạch và Tiểu đường 
Karlburg (Đức). Đến ngày 
01/04/2019, bác sĩ Diễm trở 

về Việt Nam và gia nhập Bệnh viện FV trong vai trò bác sĩ Tim 
mạch, công tác toàn thời gian tại Phòng khám đa khoa FV Sài 
Gòn (Quận 1, TP.HCM).

Bác sĩ Lưu Hồng Diễm được đánh giá cao ở lĩnh vực lâm sàng 
chuyên sâu: siêu âm tim, siêu âm tim qua thực quản, siêu âm tim 
gắng sức, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm Doppler, 
máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim,…



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.

Từ ngày 01/07 - 30/09/2019, Viện thẩm mỹ FV Lifestyle triển 
khai chương trình ưu đãi 30% dành cho khách hàng sử dụng 

dịch vụ chăm sóc và điều trị da bằng laser khi mua gói từ 05 liệu 
trình trở lên cho mỗi dịch vụ. Gói dịch vụ đã mua có thời hạn sử 
dụng trong vòng một năm.

Các ưu điểm khi điều trị tại FV Lifestyle: an toàn, không đau, 
không xâm lấn, không mất thời gian nghỉ dưỡng, thời gian thực 

Liên hệ đặt hẹn Viện thẩm mỹ FV Lifestyle: (028) 5411 3480 
- 0938 506 406

hiện nhanh chóng, phòng trị liệu riêng biệt… Dịch vụ do các bác 
sĩ Da liễu cấp cao trực tiếp thực hiện với trang thiết bị hiện đại 
cùng phác đồ điều trị chuyên sâu. Công nghệ laser hỗ trợ chăm 
sóc da hiệu quả sau mỗi liệu trình giúp làn da khỏe đẹp dài lâu.

Khoa Vật lý Trị liệu và Phục hồi Chức năng Bệnh viện FV trang 
bị máy Radial Extracorporeal Shockwave dùng trong quá 

trình phục hồi chức năng, điều trị chấn thương thể thao, chấn 
thương chỉnh hình. Đây là thiết bị đa năng sử dụng sóng xung 
kích (shockwave) tạo ra sóng âm năng lượng cao tác động 
đến những điểm đau, phần mềm bị tổn thương qua đó thúc 
đẩy quá trình làm lành một số rối loạn cơ xương khớp mãn tính, 
tiền mãn tính hoặc bán cấp. Phương pháp điều trị này giúp cải 
thiện hệ thống vi mạch máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 
có tác dụng giảm đau cũng như phân hủy vôi hóa gân cơ. 

Sóng xung kích sở hữu nhiều tính năng vượt trội: giảm đau nhanh, 
trị liệu hiệu quả theo phương pháp không xâm lấn, người bệnh 
không cần dùng thuốc hay phẫu thuật. Thời gian điều trị chỉ từ 
5 - 10 phút/buổi, mỗi buổi cách nhau 5 - 14 ngày và quá trình 
điều trị kéo dài trung bình từ 3 - 5 buổi. Phương pháp này phù 
hợp với bệnh nhân mắc các bệnh lý: viêm gân khớp vai và vôi 
hóa, viêm gân Achille, viêm vùng khuỷu tay (tennis elbow), gai 
gót chân, đau điểm kích hoạt (trigger point), viêm gân xương 

bánh chè, viêm mấu chuyển 
lớn... Với những bệnh nhân 
đang trong quá trình phục hồi 
chức năng, phương pháp trị 
liệu bằng sóng xung kích có 
thể kết hợp với kỹ thuật xoa 
bóp, nắn xương, kéo giãn gân 
cơ… để kết quả điều trị được 
tốt nhất.   

Bệnh nhân cần khám lâm 
sàng, chụp MRI, CT hoặc siêu 
âm để được bác sĩ chẩn đoán 
và xem xét các chống chỉ 
định trước khi được gửi đến 

FV ỨNG DỤNG  
SÓNG XUNG KÍCH
TRONG TRỊ LIỆU BỆNH LÝ  

CƠ XƯƠNG KHỚP

điều trị tại khoa Vật lý Trị liệu 
và Phục hồi Chức năng FV. 
Đặc biệt, trong trường hợp 
bệnh nhân mắc các bệnh lý 
cấp tính, nhiễm trùng, bệnh 
đông máu, người đang sử 
dụng thuốc chống đông máu, 
người vừa thực hiện phẫu 
thuật vùng bụng, phổi, tim, 
cột sống, não, bệnh nhân ung 
thư, phụ nữ mang thai,… cần 
có chỉ định đặc biệt của bác 
sĩ chuyên khoa trong quá trình 
trị liệu bằng sóng xung kích. 


