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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

CHI PHÍ SIÊU ÂM LÒNG MẠCH IVUS
BỆNH VIỆN FV HỖ TRỢ TOÀN BỘ

Cho Bệnh Nhân Can Thiệp Tim Mạch
đến 30/10/2020

Từ nay đến hết ngày 30/10/2020, Bệnh viện FV có 
chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí gói siêu âm lòng 

mạch (IVUS) trị giá đến 50 triệu đồng cho 08 bệnh nhân 
đầu tiên được chỉ định và đồng ý thực hiện can thiệp tim 
mạch tại phòng Cathlab FV*.

Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) tại FV sử dụng một đầu 
dò siêu âm rất nhỏ có đường kính khoảng 1mm cho ra 
chất lượng hình ảnh HD để luồn vào trong lòng động 
mạch vành, qua vị trí bị tổn thương để đánh giá tình 
trạng của mạch vành từ bên trong. So với các kỹ thuật 
siêu âm và chụp động mạch vành thông thường, siêu 
âm trong lòng mạch (IVUS) có rất nhiều ưu điểm:

     •  Chẩn đoán chính xác vị trí, đường kính, chiều dài tổn  
       thương mạch vành. 
      •  Hỗ trợ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp với tổn  
       thương mạch vành.
     •  Tối ưu hóa kết quả nong mạch vành.
     •  Giảm biến chứng huyết khối trong stent.
           •  Giảm bớt tỉ lệ tái hẹp sau can thiệp và giảm tỉ lệ tử  
       vong do bệnh động mạch vành.
     •  Góp phần giảm chi phí điều trị lâu dài cho người bệnh.

* Lưu ý: Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi đủ số 
lượng bệnh nhân đăng ký và thỏa mãn điều kiện

Đơn vị Dinh dưỡng và Tiết chế FV cung cấp dịch vụ khám và tư vấn chế 
độ dinh dưỡng phù hợp với từng thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân, 

thông qua việc nghiên cứu và phân tích giá trị dinh dưỡng của các món 
ăn, giúp bệnh nhân mau hồi phục, duy trì hoạt động cơ thể khỏe mạnh và 
kiểm soát cân nặng hiệu quả. 

Các chuyên gia Dinh dưỡng cũng sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cách thức 
để lên kế hoạch và chọn thực đơn thích hợp, bí quyết chọn lựa thực phẩm, tính 
toán lượng calories và kiến thức để hiểu rõ hơn về các nhóm thực phẩm.

Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú 
•  Thiết lập chế độ ăn phù hợp giúp giảm cân, tránh nguy cơ béo phì, suy dinh dưỡng hoặc thiếu chất cho trẻ em  
    và người lớn: những người ít vận động, những người hoạt động thể lực và vận động viên, người cao tuổi, phụ nữ  
   mang thai hoặc cho con bú, bệnh nhân ung thư hoặc người mắc các bệnh lý mạn tính như bị tiểu đường, tim  
   mạch, cao huyết áp, suy thận, suy dinh dưỡng, dị ứng thức ăn, biếng ăn hoặc đang có vấn đề về hệ tiêu hóa,  
    mỡ máu,…
•  Tư vấn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, trẻ em, thiếu niên giúp trẻ tăng trưởng và phát triển đúng theo độ  
   tuổi, ngăn ngừa bệnh tật.

Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân nội trú
Với các bệnh nhân nằm viện, tùy theo tình trạng bệnh lý, đội ngũ chuyên gia Dinh dưỡng tại FV sẽ theo dõi sát sao, 
điều chỉnh và áp dụng chế độ ăn uống phù hợp cho các bệnh nhân có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt hoặc cần 
phải ăn kiêng để mau chóng hồi phục.

Để đặt hẹn tư vấn cùng bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư, Trưởng Đơn vị Dinh dưỡng và Tiết chế Bệnh viện FV, 
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 1419

ĐƠN VỊ DINH DƯỠNG & TIẾT CHẾ FV

Bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư có hơn 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Dinh dưỡng lâm sàng 
trong điều trị nội khoa và hiện là Trưởng Đơn vị Dinh dưỡng và Tiết chế Bệnh viện FV. Ngoài 
công tác chuyên môn, bác sĩ thường xuyên tổ chức và giảng dạy các lớp huấn luyện về 
Dinh dưỡng lâm sàng cho nhân viên y tế, tham gia thiết lập các biểu mẫu, phác đồ điều trị 
dinh dưỡng trong bệnh viện. Bác sĩ Quỳnh Thư còn tích cực truyền thông, giáo dục sức khỏe 
về dinh dưỡng qua các câu lạc bộ bệnh nhân và cộng đồng, tham gia các chương trình 
truyền hình về tư vấn dinh dưỡng, viết báo về các chủ đề dinh dưỡng

Để tìm hiểu chi tiết về chương trình và 
đặt hẹn tư vấn cùng bác sĩ chuyên khoa Tim Mạch, 
vui lòng liên hệ: 028 5411 34 67

    Hỗ Trợ Nâng Cao Thể Trạng
                    Giúp Bệnh Nhân Mau Hồi Phục



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

Bệnh nhân N.V.T (46 tuổi, TP. HCM) bị chứng viêm đa 
xoang đã nhiều năm và gần đây gây biến chứng 

mất khứu giác.

Dù đã đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện lớn nhỏ 
khác nhau, nhưng tình trạng bệnh viêm xoang mũi 
của anh N.V.T vẫn không cải thiện và có phần diễn 
tiến nặng gây mất chức năng cảm nhận mùi. Sau khi 
đến khám với bác sĩ Nguyễn Trương Khương - Trưởng 
khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện FV, bác sĩ chẩn đoán anh 
N.V.T mất khả năng khứu giác do dây thần kinh số 1 
bị chèn ép vì viêm xoang kèm theo polyp mũi. Bác sĩ 
Khương đã tư vấn tận tình cũng như kiên nhẫn thuyết 
phục bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật sẽ mang lại 
hiệu quả điều trị tích cực hơn.

Thế là sau 8 năm chịu đựng, anh N.V.T cũng đồng ý 
phẫu thuật. Bệnh nhân được gây mê và tiến hành 
phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Vì bệnh nhân 
có polyp mọc nhiều ở mũi nên bác sĩ Nguyễn Trương 
Khương đã tiến hành dùng máy cắt polyp trước khi đi 
đến phẫu thuật xoang hàm, xoang trán, xoang bướm 
và xoang sàng để điều trị viêm xoang. Ca mổ kết thúc 
thành công sau 2 giờ và sau phẫu thuật, các triệu 
chứng ban đầu được cải thiện đáng kể, bệnh nhân 
thở thông, hết đau đầu và mũi cảm nhận mùi trở lại. 
Theo bác sĩ Nguyễn Trương Khương, "Đối với trường 
hợp của người bệnh, nguyên nhân gây ra là do bệnh 
viêm đa xoang mãn tính  gây polyp mũi gây chèn 
ép chức năng thần kinh khứu giác dẫn đến mất khả 
năng ngửi mùi và tình trạng viêm xoang không cải 
thiện gây đau đầu, nghẹt mũi thường xuyên. Tuy rối 
loạn khứu giác không ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe nhưng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày, 
làm giảm chất lượng cuộc sống, vì vậy, khi điều trị 
bằng thuốc không còn tác dụng thì phẫu thuật chính 
là giải pháp tối ưu”.

Để đặt hẹn khám bệnh với bác sĩ 
Nguyễn Trương Khương - Trưởng khoa Tai Mũi Họng - 
Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, 
máy nhánh 7711

Bệnh nhân P. (53 tuổi) bị viêm dạ dày liên quan với vi trùng Helicobacter pylori (H. pylori) kháng thuốc vừa 
được bác sĩ Lê Thị Thanh Trúc - khoa Tiêu hóa, Bệnh viện FV điều trị thành công dựa theo kháng sinh đồ.

Trước khi đến khám tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện FV, chị P. đã được chẩn đoán nhiễm H. pylori kháng thuốc và 
điều trị nhiều nơi nhưng không thành công. Khi bác sĩ Thanh Trúc thăm khám lâm sàng, đã tiến hành cho bệnh 
nhân nội soi dạ dày kết hợp sinh thiết để nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ, nhằm xác định độ nhạy và đề 
kháng với kháng sinh của vi khuẩn để chọn loại thuốc điều trị thích hợp. Dựa vào kết quả kháng sinh đồ, may 
mắn là chị P. vẫn còn nhạy với 3 loại kháng sinh và bác sĩ Trúc đã thiết lập phác đồ điều trị 4 thuốc với 2 loại 
thuốc kháng sinh. Sau kết thúc điều trị 4 tuần chị P. được xác định âm tính với H. pylori qua xét nghiệm hơi thở.  

Theo bác sĩ Lê Thị Thanh Trúc, vi khuẩn H. pylori kháng thuốc thường rất khó điều trị. Nếu không có phát đồ 
thích hợp và sự tuân thủ của người bệnh, vi khuẩn có thể “vô hiệu hóa” toàn bộ kháng sinh và tồn tại vĩnh viễn trong  
niêm mạc dạ dày. Đây là tác nhân gây viêm loét cũng như ung thư dạ dày. Trường hợp của bệnh nhân này có 
phần đặc biệt vì chị P. có bệnh nền tổn thương cầu thận do hội chứng thận hư, nên việc dùng kháng sinh phải 
hết sức cân nhắc để vừa đạt được hiệu quả điều trị mà không gây độc thận. Đồng thời, chị P. cũng bị dị ứng 
thuốc nên bác sĩ phải lựa chọn loại kháng sinh thích hợp, hướng dẫn cách uống thuốc cùng với chế độ ăn 
uống phù hợp và động viên để bệnh nhân an tâm điều trị, chiến thắng bệnh tật.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Lê Thị Thanh Trúc, khoa Tiêu hóa-Gan-Mật Bệnh viện FV, 
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 1234

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG�
TRƯỜNG HỢP MẤT KHỨU GIÁC�
VÌ VIÊM XOANG LÂU NĂM

Bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn tốt nghiệp Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch  năm 2009 và nhận 

bằng Chuyên khoa I ngành Huyết học - Truyền 
máu năm 2017 cũng tại ngôi trường này. Ngoài 
ra, bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn còn tham gia thêm 
các khóa đào tạo nâng cao về Huyết học & Ung 
thư nhi tại Mỹ và Pháp trong nhiều năm

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huyết 
học, bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn được đánh giá cao 
về khả năng chuyên môn trong lĩnh vực lâm sàng 
về: Bệnh bạch cầu cấp, Giảm tiểu cầu và Đa 
hồng cầu, đã điều trị thành công cho rất nhiều 
bệnh nhân và giúp họ có chất lượng cuộc sống 
tốt hơn.

Bác sĩ Phạm Mạnh Tuấn đã có 10 năm công tác 
tại khoa Huyết học, Bệnh viện Truyền máu - Huyết 
học, TP.HCM. Đến tháng 09/2020, Bác sĩ Phạm 
Mạnh Tuấn gia nhập đội ngũ FV và công tác tại 
Đơn vị Huyết học thuộc khoa Nội. Hi vọng bác 
sĩ Mạnh Tuấn sẽ trở thành một nhân tố đắc lực 
hỗ trợ đội ngũ Nội khoa ngày càng phát triển và 
đem đến cho bệnh nhân những phương pháp 
khám chữa bệnh hiệu quả.

Để đặt hẹn khám bệnh với bác sĩ Phạm Mạnh 
Tuấn, khoa Nội  Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ 
(028) 54 11 33 33, máy nhánh 1419

PHẠM MẠNH TUẤN
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ FV

BÁC SĨ HUYẾT HỌC

ĐIỀU TRỊ HELICOBACTER PYLORI 
DẠ DÀY KHÁNG THUỐC THEO KHÁNG SINH ĐỒ TẠI FV 


