
COVID-19

Bệnh viện FV triển khai dịch vụ xét nghiệm COVID-19 bằng 
kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR với 2 phương thức lấy mẫu tại 

Bệnh viện FV hoặc lấy mẫu tận nơi. Đối với dịch vụ lấy mẫu 
xét nghiệm tận nơi, nhân viên FV sẽ đến tận nơi lấy mẫu, 
trang bị bảo hộ an toàn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại.

Khoa Xét nghiệm FV sử dụng kĩ thuật xét nghiệm RT-PCR 
(Phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược) 
với tỉ lệ chính xác 99% cho kết quả sau 4 - 5 giờ. Tùy vào số 
lượng mẫu, bệnh nhân sẽ nhận kết quả xét nghiệm trong 
vòng 24h. Kĩ thuật xét nghiệm RT-PCR sẽ phát hiện các 
đoạn gen (RNA) từ virus SARS-CoV-2 trong các mẫu bệnh 
phẩm lấy từ đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới 
bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả phết 
dịch tỵ hầu bằng tăm bông. Mọi quy trình sàng lọc, lấy 
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Nicolas Dupaux tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Nắn xương, 
Trường Đại học Nắn xương Provence, Marseille, Pháp 

năm 2007 và hoàn thành luận án về thể thao sau 6 năm 
nghiên cứu. Anh Dupaux đã tham gia các khóa đào tạo 
nâng cao kiến thức của mình về nhi khoa, sơ sinh, hậu 
sản, nha khoa (Khớp thái dương hàm) và sinh động lực 
học trong nắn xương. 

Anh cũng được đào tạo về phương pháp băng dán cơ 
nâng cao (đào tạo về thần kinh) trong 3 năm. Từ sau khi 
tốt nghiệp năm 2007, anh vẫn tiếp tục tìm tòi và học hỏi 
thêm các phương pháp mới nhằm giúp điều trị cho người 
bệnh và cải thiện kỹ năng y khoa của mình.

CHUYÊN GIA NẮN XƯƠNG NGƯỜI PHÁP

NICOLAS DUPAUX
GIA NHẬP KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU
& PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
BỆNH VIỆN FV TỪ NGÀY 03/08/2020

Với các bệnh nhân có nhu cầu
làm xét nghiệm tại Bệnh viện FV,
vui lòng liên lạc và đặt hẹn
qua điện thoại 028 5411 3333 
để được hướng dẫn quy trình đảm bảo
an toàn trước khi đến lấy mẫu.

Để sử dụng dịch vụ
lấy mẫu xét nghiệm tận nơi,
vui lòng liên hệ số 0962 62 78 26

mẫu và xét nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về an toàn sinh học của WHO, CDC và Bộ Y tế nhằm đảm 
bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng. 

Bệnh viện FV tự hào là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại 
Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép thực hiện và công bố 
kết quả xét nghiệm COVID-19 với Khoa Xét nghiệm được 
trang bị hiện đại, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của 
Bộ Y Tế. Ước tính mỗi ngày, khoa Xét nghiệm của bệnh 
viện có thể thực hiện khoảng từ 250 - 400 mẫu bệnh phẩm.

Từ trước đến nay, chất lượng xét nghiệm cũng như hiệu 
suất phân tích của khoa Xét nghiệm FV được so sánh và 
đánh giá đáp ứng tốt các tiêu chuẩn Quốc tế như tất cả 
các phòng xét nghiệm lớn trên thế giới. Việc Khoa Xét 
nghiệm FV đạt chứng nhận ISO 15189:2012 do Hệ thống 
Phòng Thí nghiệm Việt Nam - VILAS công nhận, và chứng 
nhận hiệu suất cấp 6 SIGMA Vp do Westgard QC - Tổ 
chức đo lường chất lượng và đánh giá hiệu quả của các 
phòng xét nghiệm trên toàn thế giới cấp trong năm 2019 
vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất. Đồng thời với 
việc trang bị hệ thống PCR đạt tiêu chuẩn quốc tế, khoa 
Xét nghiệm FV hoàn toàn tự tin và đảm bảo về năng lực 
và kết quả đo lường, thử nghiệm.

Từ tháng 11 năm 2007 đến năm 2009, Nicolas Dupaux 
đã làm việc tại Bệnh viện FV, anh có cơ hội thể hiện khả 
năng chuyên môn cũng như cải thiện kĩ năng để mang 
đến cho bệnh nhân những phương pháp hỗ trợ phục 
hồi tốt nhất. 

Sau nhiều năm nghiên cứu và học hỏi, tháng 08/2020, 
Nicolas Dupaux chính thức quay lại gia nhập khoa Vật 
lý Trị liệu & Phục hồi Chức năng Bệnh viện FV với mong 
muốn sẽ giúp bệnh nhân FV giảm đau, phục hồi nhanh 
và cải thiện tình trạng bệnh bằng nhiều phương pháp 
hiện đại.



ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

KHỐI U DỊ DẠNG
CHO BỆNH NHÂN 16 TUỔI

Sáng ngày 11/03/2020, ông N.T.T (49 tuổi, Tp.HCM) bị 
mệt, đau nhói ngực và khó thở. Gia đình ngay lập tức 

đưa ông vào cấp cứu tại Bệnh viện FV.

Dựa trên tiền sử bệnh thiếu máu cơ tim trước đó và tình 
trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân N.T.T, các bác sĩ 
khoa Tim mạch chỉ định ông chụp MSCT. Kết quả cho 
thấy bệnh nhân bị hẹp mạch vành ở 3 nhánh hơn 90% 
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.

Dưới sự điều phối của 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, Ông N.T.T được 
can thiệp đặt stent tại các nhánh mạch vành bị hẹp. 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 được đưa đến khu vực Nội khoa để 
theo dõi tình hình sức khỏe và nghỉ ngơi đến khi xuất viện 
trong 48 giờ tiếp theo.

Nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm của đội 
ngũ bác sĩ cũng như sự phối hợp thuần thục của ê-kip 
can thiệp, quá trình điều trị cho ông N.T.T đã diễn ra suôn 
sẻ không gặp bất kỳ trở ngại nào.

CẤP CỨU KỊP THỜI CHO BỆNH NHÂN 
HẸP MẠCH VÀNH BA NHÁNH
HƠN 90%

Để đặt hẹn với bác sĩ Huỳnh Ngọc Long,
vui lòng liên hệ khoa Tim mạch tại số:
028 5411 3333, máy nhánh: 1216/1165

Khoa Phẫu thuật Mạch máu, Bệnh viện FV vừa điều trị 
thành công cho trường hợp bệnh nhân K.N (16 tuổi, 

sống tại Huế) mắc dị dạng mạch máu bẩm sinh với khối 
u rất to gây nặng nề và đau đớn cho em suốt mười mấy 
năm qua. Bên cạnh nỗi đau thể xác, K.N còn mang tâm 
lý mặc cảm và không dám giao tiếp với bạn bè cùng 
trang lứa.

Trước đó, các bác sĩ tại Huế đã chẩn đoán em K.N bị dị 
dạng mạch máu lan rộng và đã tiến hành phẫu thuật 
nhưng tình trạng dị dạng lại tái phát tạo thành khối u to 
hơn kéo dài từ bên hông trái đến đùi. Theo thời gian, K.N 
càng lớn khối u càng to, không ngừng rỉ máu và tiết dịch. 
Ở lần phẫu thuật thứ hai, khối u được cắt bỏ nhưng cũng 
chỉ một thời gian sau lại tái phát. Khối u lúc này đã lan tỏa 
chiếm một phần bên hông từ ngực đến đùi. Căn bệnh 
quái ác khiến cô gái ở độ tuổi mới lớn phải chịu đựng nỗi 
đau thể chất lẫn tinh thần. 

Để tránh nguy cơ hoại tử vết mổ nếu tiếp tục phẫu thuật, 
vị bác sĩ đang theo dõi tình trạng bệnh của em tại Huế đã 
giới thiệu gia đình đưa K.N đến khám và điều trị với bác 
sĩ Lương Ngọc Trung - người có hơn 15 năm kinh nghiệm 
trong ngành Phẫu thuật Mạch máu ở Bệnh viện FV. 

Sau khi thăm khám và tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ Lương 
Ngọc Trung đã lên kế hoạch tiêm thuốc 2 lần cách nhau 
30 ngày để theo dõi tác dụng của thuốc. Đến tháng 
4/2020, K.N trở lại tái khám với kết quả tích cực: khối u bị 
xơ hóa và teo nhỏ lại. Bác sĩ cũng đánh giá “khối u đã 
được triệt tiêu hơn 80% mà không có dấu hiệu tái phát 
trở lại”.Sau đó, em chỉ cần tuân thủ dùng thuốc theo chỉ 
định và tái khám sau 6 tháng. Kết quả điều trị đã mang lại 
cho K.N một chất lượng sống tốt hơn và giúp mở ra cho 
em một tương lai mới.

             

Để đặt hẹn với bác sĩ Lương Ngọc Trung 
khoa Phẫu thuật Mạch máu,
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1250

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


