
Nghiệm pháp bàn nghiêng
tại khoa Tim Mạch 

Bệnh viện FV được chỉ định 
trong trường hợp ngất
đơn thuần không rõ nguyên 
nhân có nguy cơ cao hoặc 
ngất tái diễn mà không có 
bệnh tim thực thể. 

Nghiệm pháp bàn nghiêng ra đời với ưu điểm đơn giản, không 
xâm lấn và được sử dụng như một phương tiện chẩn đoán ở
những bệnh nhân bị ngất hoặc gần ngất (chóng mặt, choáng váng,
xây xẩm, lảo đảo…) chưa rõ nguyên nhân. Phương pháp này 
đặc biệt hữu ích trong việc xác định ngất do rối loạn hệ thống 
thần kinh tự động, bao gồm rối loạn tính tự động nguyên phát 
hoặc thứ phát, hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng (POTS), và 
ngất do phản xạ phế vị.

Thời gian thực hiện nghiệm pháp khoảng 60 phút gồm có 3 pha. 
Bệnh nhân cần nhịn ăn và uống 4 tiếng trước khi tiến hành 
nhằm tránh sặc thức ăn hoặc nước khi ngất. Bệnh nhân được để 
nằm ngửa trên 1 chiếc bàn có thể dựng lên khoảng 70° và khi ngất 
sẽ hạ nhanh về tư thế nằm ngang trong 10 giây. Mắc đai cố định 
ở gối, hông và ngang vai. Đặt đường truyền tĩnh mạch để qua đó 
xử trí thuốc nếu cần. 

Khoa Tim Mạch – Bệnh viện FV với trang thiết bị hiện đại và 
đồng bộ, cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, được đào tạo 
bài bản và chuyên sâu tại các trường Đại Học Y Khoa danh tiếng 
ở trong và ngoài nước, về các lĩnh vực chẩn đoán và điều trị 
các bệnh lý liên quan đến tim mạch như: cao huyết áp, nhồi máu 
cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim, hở van tim, dị tật tim bẩm sinh, 
xơ vữa động mạch vành…
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

FV TỔ CHỨC MÔ HÌNH “BỆNH VIỆN CHIA ĐÔI” 
THIẾT LẬP KHU ĐIỀU TRỊ DÀNH CHO BỆNH NHÂN 
MẮC COVID-19

NGHIỆM PHÁP BÀN NGHIÊNG
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN CHỨNG NGẤT DO 
BỆNH LÝ TIM MẠCH TẠI FV

Khoa Tai nạn và Cấp cứu Bệnh viện FV:
(028) 5411 3500

Để đặt hẹn vui lòng liên hệ Khoa Tim Mạch :
(028) 5411 3467 hoặc (028) 5411 3333,
máy nhánh 1216 / 1165.

Bệnh viện FV chính 
thức tham gia vào 

công tác điều trị bệnh 
nhân Covid-19 theo mô 
hình “bệnh viện chia đôi” 
để tiếp nhận bệnh nhân 
Covid-19 và bệnh nhân 
mắc các bệnh lý khác. 

Hiện tại, bệnh viện có 
công suất 63 giường điều 
trị Covid-19 và 10 giường 
hồi sức tích cực với các 
máy thở oxy dòng cao 
HFNC. Bệnh viện cũng 

đã huy động toàn bộ nhân sự của khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn 
và cải tạo giường nội trú tầng 4 để thiết lập khu điều trị bệnh 
nhân Covid-19 diễn biến nặng có kèm bệnh lý nền và tập trung vào 
nhóm bệnh nhân mắc ung thư. Khoa Hồi sức Tích cực của bệnh 
viện cũng được chia thành 2 khu vực: một khu vực để điều trị 
bệnh nhân thông thường và một khu vực điều trị bệnh nhân 
Covid-19. 

Trong tuần qua, bệnh viện cũng đã triển khai lắp đặt thêm bình 
oxy nén hóa lỏng để kịp thời điều trị bệnh nhân. "Oxy sẽ không thiếu,
điều lo lắng của chúng tôi là phải xây dựng hệ thống máy thở tốt hơn", 
bà Phạm Thị Thanh Mai - Giám đốc Điều hành Bệnh viện FV cho 
biết thêm.

Hi vọng với mô hình “bệnh viện chia đôi” này, FV sẽ góp phần 
giảm tải lượng bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện dã 
chiến và giúp các bệnh nhân mắc các bệnh lý thông thường có 
thêm địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, an toàn trong mùa dịch.

Thông tin về
Vắc-Xin Moderna Phòng Covid-19 

Từ tháng 7/2021, Bệnh viện FV cung cấp tài liệu về vắc xin Moderna tới cộng đồng nhằm giúp 
mọi người có thêm thông tin về loại vắc xin này.

Vắc xin Moderna là vắc xin sử dụng RNA thông tin. Vắc xin này dành cho người từ 18 tuổi trở lên. 
Hoạt chất trong vắc-xin là mRNA mã hóa protein gai của vi rút gây bệnh Covid-19. Đây là một loại 

protein trên bề mặt vi rút mà vi rút cần để xâm nhập vào các tế bào trong cơ thể. mRNA được 
bao bọc trong các bong bóng dầu làm từ các hạt mỡ nano siêu nhỏ để bảo vệ chúng

Sau khi tiêm, các hạt vắc xin tiếp xúc với tế bào và hợp nhất với chúng, để phóng thích 
mRNA. Các “nhà máy” của tế bào (ribosomes) sẽ đọc trình tự của chúng và tạo ra các 
protein gai. mRNA KHÔNG tương tác với DNA của tế bào và sau cùng, tế bào sẽ phá hủy 
mRNA và không để lại dấu vết vĩnh viễn. Khi đó, hệ thống miễn dịch sẽ nhận biết đây là 
protein ngoại lai rồi tạo ra kháng thể (từ “tế bào B”) và kích hoạt các tế bào bạch cầu cụ thể 
(gọi là “tế bào T”) để tấn công các protein ngoại lai này.

Sau này, nếu nhiễm vi rút SARS-CoV-2, hệ thống miễn dịch sẽ nhận ra và sẵn sàng bảo vệ 
cơ thể chống lại vi rút đó. Vì vắc xin Moderna phòng Covid-19 không chứa vi rút để tạo 

miễn dịch nên không thể gây bệnh Covid-19.

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®

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

https://www.fvhospital.com/ban-can-biet/vac-xin-moderna-phong-covid-19/


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

CỨU SỐNG KỊP THỜI BỆNH NHÂN 
NGƯỜI NHẬT BỊ CHẤN THƯƠNG
SỌ NÃO KHI ĐANG THỰC HIỆN 
CÁCH LY COVID-19

CAN THIỆP THÀNH CÔNG CHO
BỆNH NHÂN BỊ
NHỒI MÁU CƠ TIM
VÀ NGƯNG TIM

Bệnh nhân là ông L.C.S. (67 tuổi, quốc tịch Singapore) 
được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu – Bệnh viện FV với

triệu chứng khó thở, tức ngực, choáng váng và ngất. Nhập viện
lúc 14h ngày 10/06, huyết áp của bệnh nhân giảm còn 
88/57mmHg và nhịp tim cũng chỉ 40-50 nhịp/phút. Kết quả
điện tâm đồ (ECG) cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu
cơ tim cấp. Ngay lập tức, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển lên 
phòng can thiệp tim mạch (Cardiac Cathlab) của FV.

Khoa Tim Mạch, Bệnh viện FV:  (028) 5411 3467 hoặc 
(028) 5411 3333, máy nhánh 1216 / 1165.

Đến 14 giờ 20 cùng ngày, khi các bác sĩ chuẩn bị thực hiện 
thủ thuật thông tim can thiệp thì bệnh nhân bị ngưng tim. 
Các bác sĩ phải tiến hành ép tim, sốc điện, đặt nội khí quản 
và trợ tim bằng thuốc trong khoảng 10 phút trước khi 
tiến hành nong mạch vành cho bệnh nhân.

Dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số
thế hệ mới Philips DSA FD20, từ cổ tay, các bác sĩ đưa một 
ống thông cực nhỏ di chuyển trong lòng mạch máu về phía 
động mạch vành. Một stent được đặt vào vị trí tắc nghẽn để 
cố định và khai thông đoạn mạch đang bị tắc nghẽn.
Sau 18 phút, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã bắt 
đầu ổn định và thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sau đó, 
ông được chuyển sang phòng chăm sóc hồi sức tích cực, 
rút nội khí quản và hồi tỉnh ngày hôm sau trước khi chuyển phòng 
bệnh nội trú để được theo dõi thêm.

Tổng thời gian từ thời điểm ông L.C.S. nhập viện, đến lúc 
hoàn thành thủ thuật can thiệp tim mạch để cứu sống ông 
là khoảng 54 phút, tuân thủ đúng “chính sách 70 phút vàng” 
trong cấp cứu bệnh nhân tim mạch do Bệnh viện FV đề ra.
 
Bác sĩ Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch – Bệnh viện FV, 
người trực tiếp thực hiện thủ thuật, cho biết: “May mắn là
bệnh nhân đến bệnh viện sớm và được cứu chữa kịp thời.
Thời gian là yếu tố quyết định việc cứu sống, hay giảm thiểu 
biến chứng đối với người bị nhồi máu cơ tim”.

Ngày 26/5 bác sĩ Vũ Trường Sơn (Trưởng Đơn vị Kiểm 
soát Nhiễm khuẩn FV) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố (HCDC) yêu cầu 
hỗ trợ một bệnh nhân nước ngoài. Bệnh nhân là chuyên gia 
người Nhật, 42 tuổi, đang được cách ly tại khách sạn trên 
địa bàn Quận 7. Tình trạng ban đầu được xác định là té ngã, 
đầu va đập trên sàn nhà, mất máu nhiều và bất tỉnh.

Đến khoa Cấp cứu Bệnh viện FV, bệnh nhân được đưa vào 
phòng cách ly áp lực âm theo quy trình phòng COVID-19.
Lúc này người bệnh đã rơi vào trạng thái hôn mê, các bác sĩ cấp 
cứu lập tức cho chụp ảnh CT, đồng thời báo với ekip bác sĩ 
trực của các Khoa Ngoại Thần kinh, Khoa Gây mê Hồi sức,
Đơn vị kiểm soát Nhiễm khuẩn để tiến hành hội chẩn
đa chuyên khoa khẩn cấp.

Bệnh nhân được xác định có máu tụ ngoài màng cứng. Ngay 
lập tức, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Trưởng khoa Ngoại thần kinh) 
chỉ định đưa bệnh nhân vào phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.
Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ có thiết kế thông khí
đặc biệt (dành cho bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm 
COVID-19: vừa phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 qua 
đường không khí, vừa đảm bảo việc chống nhiễm khuẩn vết 
mổ cho bệnh nhân) để thực hiện phẫu thuật tối khẩn cấp. 
Theo kinh nghiệm của bác sĩ Mạnh Hùng, những trường hợp 
như vậy, nếu mổ càng sớm thì tỷ lệ cứu sống người bệnh 
càng cao. 

Ekip mổ đã tiến hành mở hộp sọ, rút hết máu tụ và giảm áp lực sọ
cho người bệnh. Khi bắt đầu mở hộp sọ, bệnh nhân mất khoảng 
2 lít máu, tình trạng não đã ngưng đập, nhưng sau gần 2 giờ 
phẫu thuật, não đã cho lại dấu hiệu hồi sinh. Đánh giá ban đầu 
cuộc phẫu thuật đã thành công và đưa chuyên gia người Nhật 
này thoát khỏi cửa tử. Ngày sau đó, bệnh nhân được chuyển 
đến phòng hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.

Tại phòng hồi sức, bệnh nhân được thở máy an thần, cho hôn mê 
chủ động để tránh các thương tổn về não. Hằng ngày các 
bác sĩ sẽ có các đánh giá và dần dần hồi sức về thần kinh cho 
người bệnh. Sau hơn 20 ngày, chuyên gia người Nhật này 
đã tỉnh và có thể nhận biết xung quanh.

Ngoại Thần kinh và Can thiệp Thần kinh Nội mạch,
Bệnh viện FV: (028) 5411 3333, máy nhánh 1519


