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Từ tháng 07/2021, FV bắt 
đầu triển khai mô hình  

“Bệnh viện chia đôi” để tiếp nhận 
điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. 
Trên cơ sở đó, khoa Điều trị 
Covid-19 tại Bệnh viện FV ra đời 
với 63 giường cho người không 
cần máy thở và 15 giường hỗ trợ 
HFNC (High Flow Nasal Cannula - 
Liệu pháp oxy lưu lượng cao qua 
ống thông mũi).

Thạc sĩ Bác sĩ Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim Mạch FV đã được 
Ban Giám đốc tin tưởng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Điều trị 
Covid-19, trở thành người tiên phong đảm nhận vị trí đầu tàu của 
chuyên khoa mới mẻ này. 

Dưới sự điều hành của Ths.Bs. Hồ Minh Tuấn, đội ngũ chuyên biệt 
này bao gồm 15 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau với 
chuyên môn vững vàng phục vụ hiệu quả công tác điều trị cho 
các bệnh nhân F0 có các triệu chứng vừa, nặng và rất nặng tại  
bệnh viện FV. 

Ths.Bs.Hồ Minh Tuấn cho biết: “Chúng tôi thực hiện đánh giá và 
phân tầng cấp độ từng bệnh nhân, nếu các F0 có bệnh kèm theo thì 
sẽ được phân cho các bác sĩ tại chuyên khoa đó trực tiếp chăm sóc. 
Các quyết định điều trị quan trọng đều phải được hội chẩn ngay tại 
khu điều trị, để mang lại lợi ích cao nhất cho người bệnh”.

Phác đồ điều trị phần lớn dựa trên các hướng dẫn từ Viện Y tế  
Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa  
dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Hoa Kỳ (IDSA) 
và Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm Châu Âu (ESCMID) 
và Viện chăm sóc sức khoẻ Anh Quốc (NICE).. Bên cạnh đó, khoa 
cũng cập nhật một số hướng dẫn mới được ban hành từ các cơ quan 
y tế trong nước về điều trị SARS-COV-2.

Đội ngũ điều dưỡng cũng được tăng cường từ nhiều khoa phòng 
và sắp xếp lại, nhằm vừa đảm bảo hỗ trợ điều trị tại khu điều trị 
COVID-19, vừa duy trì việc chăm sóc cho các bệnh nhân nội trú tại 
các khoa khác.

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế năm 1999 và 
nhận bằng Thạc sĩ Nội khoa của Đại học Y Dược TP. HCM năm 2014. 
Hiện tại, bác sĩ Hồ Minh Tuấn đang theo học năm thứ 4 Chương trình 
Tiến sĩ và dự kiến sẽ hoàn thành luận văn tiến sĩ y khoa trong năm 
2021. 

Hi vọng, với tài năng và tố chất hiện có, bác sĩ Hồ Minh Tuấn và  
đội ngũ sẽ điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 
tại FV khỏi bệnh và khỏe mạnh xuất viện.

THẠC SĨ, BÁC SĨ  Hồ Minh Tuấn giữ chức vụ

TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ COVID-19

FV FV tăng cườngtăng cường  
MÁY THỞ OXY DÒNG CAO QUA MŨI (HFNC)MÁY THỞ OXY DÒNG CAO QUA MŨI (HFNC)  
đảm bảo cung cấp đủ oxy  cho Bệnh Nhân Điều Trị COVID-19 Tại Bệnh Viện

Từ tháng 07/2021, với mô hình bệnh viện chia đôi để tiếp nhận  
điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, FV đã tăng cường trang bị và sử 

dụng máy HFNC cho bệnh nhân nếu họ không đáp ứng độ bão hòa oxy 
với liệu pháp oxy bổ sung. Chỉ định sử dụng oxy lưu lượng cao HFNC 
cũng tuân theo hướng dẫn lâm sàng của WHO về COVID-19 (13/03/2020).  
Hiện bệnh viện đã đưa vào sử dụng 15 máy HFNC và hệ thống cung cấp oxy  
hóa lỏng, đảm bảo nguồn cung ứng oxy dành cho bệnh nhân với  
công suất lên đến 10.000 lít oxy cho mỗi tuần. Việc trang bị máy và  
đảm bảo đầy đủ oxy cho bệnh nhân Covid nặng rất cần thiết và cấp bách   
ở  tại thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội.

HFNC là một loại phương pháp hỗ trợ hô hấp mang lại lưu 
lượng oxy lớn (có thể lên tới 60 lít trên phút), đưa không khí đến phổi thông qua một ống thông mũi (Canula). 
Khí đi vào phổi được làm nóng để phù hợp nhất với nhiệt độ cơ thể (37°C) và làm ẩm nhằm mục tiêu đạt áp suất 
hơi bão hòa cơ thể lý tưởng. Liệu pháp này được sử dụng trong các vấn đề về hô hấp cấp tính và mạn tính, và là  
lựa chọn phù hợp để điều trị cho những bệnh nhân bị COVID-19 nặng hoặc nguy kịch.

Ưu điểm của oxy dòng cao được làm ẩm qua mũi được coi như một hệ thống điều hòa 
dòng khí thở vào giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái và đỡ mất sức hơn khi thở. Khi  
khí thở vào được làm ấm và ẩm sẽ có tác dụng giảm viêm, bảo vệ chức năng tế bào 
niêm mạc hô hấp, cải thiện chức năng làm sạch đờm và giảm tiêu thụ calori trong suy  
hô hấp. Bệnh nhân vẫn ăn được bình thường khi đặt máy thở HFNC. Đồng thời, HFNC 
cũng giảm được tình trạng đặt máy thở nội khí quản sớm tránh được những biến chứng về  
tổn thương hầu họng do phương pháp này gây ra.

Việc sử dụng cũng như cai máy thở HFNC tại Bệnh viện FV sẽ phụ thuộc vào đánh giá 
và chỉ định của bác sĩ chuyên môn. Mỗi ngày, điều dưỡng sẽ liên tục điều chỉnh áp lực,  
lưu lượng và độ ẩm của máy HFNC dựa vào đánh giá của bác sĩ tùy theo mức độ nặng 
nhẹ của bệnh nhân mà sẽ có mức điều chỉnh oxy thích hợp.

Khoa Tai nạn và Cấp cứu Bệnh viện FV,
vui lòng liên hệ: 028 5411 3500



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

Quét mã QR
để đăng ký

DỊCH VỤ Y TẾ TỪ XA
 DÀNH CHO BỆNH NHÂN
COVID-19

 Cùng bạn chăm sóc sức khỏe
trong thời gian cách ly tại nhà

F0

Tư vấn qua điện thoại hàng ngày với 
bác sĩ FV trong 12 ngày

Giám sát từ xa (thiết bị đo độ bão hòa oxy 
trong máu và đo nhiệt độ sẽ được cung cấp)

2 lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà 
bằng RT-PCR

Dịch vụ xe cấp cứu 24/7 (có tính phí bổ sung)

Giao thuốc tại nhà, trong trường hợp cần thiết

T ừ 08/2021, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Công Minh chính thức 
kiêm nhiệm vị trí Trưởng Trung tâm Y tế Từ xa dành 

cho Bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện FV bên cạnh  
chức vụ Trưởng khoa Tai Mũi Họng FV.

Đội ngũ của trung tâm bao gồm 5 bác sĩ thuộc 2  
chuyên khoa Tai Mũi Họng và Tim Mạch có năng lực 
chuyên môn trong công tác điều trị từ xa dành cho các 
bệnh nhân F0, F1. 

Với dịch vụ Y tế từ xa dành cho bệnh nhân Covid-19, 
mỗi ngày, các bác sĩ sẽ dành ra khoảng 20 - 30 phút 
cho mỗi bệnh nhân để thăm khám từ xa thông qua  
cuộc gọi video. Dựa vào các thông số cần theo dõi như 
nhiệt độ, nồng độ oxy trong máu và các triệu chứng 
như ho, khó thở, sốt, tiêu chảy,... bác sĩ sẽ hướng dẫn và  
chỉ định sử dụng thuốc phù hợp. Thuốc sẽ được khoa 
Dược FV chuyển đến tận nhà cho bệnh nhân khi cần. 

Ngoài ra, các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân về  
dinh dưỡng, các bài tập thở, vật lí trị liệu và cách sử dụng 

TIẾN SĨ, BÁC SĨ 

ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG TRUNG TÂM 
VÕ CÔNG MINH

bình oxy nếu cần. Trong trường 
hợp bệnh nhân có những bệnh 
nền liên quan thì bác sĩ sẽ giới 
thiệu bác sĩ chuyên khoa để hỗ 
trợ thăm khám và điều trị thông qua Dịch vụ Khám bệnh 
Từ Xa của FV.

Bác sĩ Võ Công Minh tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 2002, 
nhận bằng Chuyên khoa I Tai Mũi Họng năm 2007 và  
trở thành Thạc sĩ Y học năm 2010 tại Trường Đại học  
Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành Tiến sĩ Y học 
năm 2021 cũng tại ngôi trường này.

Bác sĩ Công Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 
việc khám, chữa các bệnh lý về Tai - Mũi - Họng và được sự  
tin tưởng của bệnh nhân thông qua rất nhiều ca bệnh 
được điều trị thành công. Hi vọng trong lĩnh vực mới này, 
bác sĩ Võ Công Minh cùng đội ngũ của mình sẽ mang 
đến cho bệnh nhân những giải pháp điều trị từ xa  
hiệu quả cũng như giúp họ vững vàng vượt qua Covid-19 
nếu không may mắc phải.

Y TẾ TỪ XA DÀNH CHO BỆNH NHÂN COVID-19

https://www.fvhospital.com/vi/covid-19/dang-ky-dich-vu-y-te-tu-xa-danh-cho-benh-nhan-covid-19/

