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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

BÁC SĨ LÊ QUANG HUY
Gia Nhập Đội Ngũ Khoa
Chấn Thương Chỉnh Hình

Bác sĩ Lê Quang Huy tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế năm 
2011, nhận bằng Thạc sĩ Y học, Ngoại khoa năm 2015 

cũng tại ngôi trường này. Đồng thời, anh là Ứng viên Tiến sĩ 
Y học, Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y khoa 
Innsbruck, Cộng hòa Áo, từ năm 2017 với đề tài Tiến sĩ “Độ 
vững của các phương pháp kết hợp xương khác nhau trong 
điều trị gãy ổ cối hai cột” dưới sự hướng dẫn của Giáo sư  
Michael Blauth đã được công bố thành công tại tạp chí 
Injury  vào tháng 07/2020.

Bên cạnh đó, bác sĩ Lê Quang Huy còn tham gia tu nghiệp về 
Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh Viện Trường Đại học Tartu, 
Estonia năm 2013 và cũng là thành viên của Hiệp hội Chấn 
thương Chỉnh hình AOTrauma-AOFoundation từ năm 2018. 
Khoảng thời gian từ 2011 - 2017, bác sĩ Lê Quang Huy cũng từng 
tham gia giảng dạy tại Bộ môn Giải Phẫu học, Đại học Y Dược - 
Đại học Huế.

Bác sĩ Quang Huy có chuyên môn cao trong điều trị các bệnh lý 
xương khớp, đặc biệt là Điều trị gãy xương ở người cao tuổi và 
Kết hợp xương xâm lấn tối thiểu. Anh được biết đến là một bác 
sĩ chuyên môn vững vàng, luôn hết lòng vì người bệnh và đã 
điều trị thành công cho rất nhiều ca bệnh.

Với kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề, bác sĩ Lê Quang Huy 
đã từng công tác tại  khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện 
Đại học Y Huế (2011-2017), khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y 
học Thể thao, Bệnh viện Tirol Kliniken GmBH, Innsbruck, Áo từ 
năm 2017. Đến tháng 10/2020, bác sĩ Lê Quang Huy gia nhập 
đội ngũ FV và công tác tại khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh 
viện FV. 

Hi vọng, bác sĩ Lê Quang Huy sẽ là một nhân tố hỗ trợ đắc lực 
cho đội ngũ khoa Chấn thương chỉnh hình & Phẫu thuật bàn tay 
Bệnh viện FV để mang đến cơ hội chữa lành những tổn thương 
về xương khớp và cho bệnh nhân chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Lê Quang Huy, 
khoa Chấn Thương Chỉnh Hình vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh: 1540

FV TRIỂN KHAI

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận nhà của FV giúp 
bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc y tế chất 

lượng, yên tâm nghỉ dưỡng, phục hồi tốt sau xuất viện.  
Dịch vụ này chỉ áp dụng cho các bệnh nhân tại TP.HCM đã 
và đang điều trị ở Bệnh viện FV được bác sĩ chỉ định cần 
được tiếp tục chăm sóc y tế sau xuất viện  hoặc lấy mẫu 
xét nghiệm tại nhà.

Tiêu chuẩn chăm sóc của các dịch vụ được cung cấp sẽ có chất 
lượng tương tự như tại FV, nhưng được thực hiện tại nhà hay bất 
cứ nơi nào mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất. 

Tất cả các dịch vụ chăm sóc tại nhà đều được thực hiện bởi đội ngũ nhân 
viên y tế có đủ chuyên môn và kinh nghiệm, đảm bảo quy trình chăm sóc 
và lấy mẫu an toàn, đáp ứng những tiêu chuẩn y khoa khắt khe mang 
đến cho khách hàng sự yên tâm và hài lòng nhất có thể. 

Dịch vụ này dành cho các đối tượng là: thai phụ, sản phụ sau sinh, em 
bé mới sinh, bệnh nhân sau phẫu thuật, người mắc bệnh mạn tính 
cần được theo dõi và tư vấn thường xuyên với bác sĩ, bệnh nhân 
không tiện đi lại.
 
Bệnh nhân nằm viện tại FV có thể trực tiếp đăng ký dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe tận nhà với điều dưỡng ngay khi xuất viện.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ, 
vui lòng liên hệ hotline 0962 627 826

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®

Dịch Vụ Chăm Sóc
Sức Khỏe Tận Nhà



Cụ bà T.T.H (100 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bị hẹp và tắt động mạch 
mạc treo tràng trên gây hoại tử gần như toàn ruột non đã 

được các bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật cấp cứu kịp thời nhờ 
vào sự phối hợp liên chuyên khoa giữa khoa Ngoại, Chẩn đoán 
Hình ảnh và Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện FV.  

Đến khoa Cấp cứu FV trong tình trạng đau bụng dữ dội, bệnh 
nhân được Bác sĩ Lê Đức Tuấn - khoa Ngoại Tổng quát FV khám 
và chỉ định chụp CT ổ bụng. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu lại có 
tiền sử bệnh tim và suy thận nặng nên bác sĩ đã cân nhắc không 
tiêm chất cản quang tránh ảnh hưởng đến thận. Mặc dù hình 
ảnh không cản quang nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong 
việc chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Phạm Đình Khương - khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh FV đã nghi ngờ bệnh nhân bị tắc động mạch 
mạc treo tràng trên do lòng động mạch bị vôi hóa và xơ vữa. 

Đánh giá đây là trường hợp khá nặng và bệnh nhân tuổi cao 
sức yếu lại mắc nhiều bệnh lý mãn tính, bác sĩ Lê Đức Tuấn đã 
tiến hành nội soi để xác định đoạn ruột bị hoại tử và mời bác sĩ 
Lương Ngọc Trung - khoa Phẫu thuật Mạch máu cùng hội chẩn 
ngay trên bàn mổ để nhanh chóng đưa ra quyết định phẫu 
thuật cắt đoạn ruột hoại tử. Quyết định dứt khoát và kịp thời 
này đã cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được gây 
mê, sau khi nội soi thám sát thấy phần lớn ruột non đã bị tím do 
thiếu máu và có chỗ đã hoại tử, bác sĩ Lê Đức Tuấn đã thực hiện 
phẫu thuật cắt bỏ trên 1.5m ruột.

Đến lúc này, bác sĩ đã lựa chọn nối phần ruột còn lại và chấp 
nhận nguy cơ xì rò thay vì đưa ruột ra ngoài và làm hậu môn 
nhân tạo. Theo bác sĩ Tuấn giải thích: “Nếu đặt hậu môn nhân 
tạo, phần ruột bị cắt quá gần với dạ dày nên thức ăn sẽ không 
kịp tiêu hóa gây bỏng da và cơ thể cũng không hấp thụ dinh 
dưỡng. Rất may sau 2 giờ, ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp và 
sau mổ đoạn ruột được nối cũng lành tốt”.

Sau mổ, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị hồi sức 
tích cực trong 10 ngày tại khoa ngoại với các triệu chứng được 
cải thiện và hết đau bụng. Hiện tại, bệnh nhân được tiếp tục 
điều trị nội khoa và sử dụng thuốc chống đông để hạn chế tình 
trạng huyết khối gây tắc mạch. Sức khỏe bệnh nhân cũng tiến 
triển tốt, các chỉ số ổn định, đã đi vệ sinh, ngồi dậy đi lại và ăn uống 
bình thường.

KỊP THỜI CỨU SỐNG
Cụ Bà 100 Tuổi Bị Hoại Tử Ruột

Do Tắc Động Mạch Mạc Treo Tràng Trên

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

BẰNG KỸ THUẬT XẠ TRỊ VMAT
UNG THƯ THƯỢNG THANH MÔN

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lan (53 tuổi - TP.HCM) có triệu chứng ban 
đầu là những cơn ho đau rát kéo dài, tiếp đến trên cổ cô xuất 

hiện một khối bướu và cô chỉ nghĩ đơn giản là do ho nhiều nên bị 
viêm nhiễm, căng tức mạch máu. Sau khi đi thăm khám nhiều nơi, 
bệnh nhân nhận được kết quả cô bị ung thư ở vùng đáy lưỡi và được 
một vị bác sĩ đầu ngành đã giới thiệu đến Trung tâm Điều trị Ung 
Thư Hy Vọng FV. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, 
bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng Trung Tâm Hy Vọng chẩn đoán bệnh 
nhân bị ung thư thượng thanh môn giai đoạn 3 và đã di căn đến 
hạch cổ. 

Sau cuộc hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa qua hình chụp 
CT thể hiện kích thước hạch cổ khá lớn, các bác sĩ quyết định áp 
dụng hóa - xạ trị đồng thời cho trường hợp của bệnh nhân. Ngày 
15/10/2018 cô Lan bước vào hóa trị bổ trợ lần đầu để giảm kích 
thước hạch cổ. Đến sau lần hóa trị thứ 4, kết quả chụp CT cho thấy 
kích thước khối u đã giảm 50%, hạch cổ 22x18 mm giảm còn 10x8 
mm và khối u 14x10 mm giảm còn 11x5 mm và cơ thể bệnh nhân 
đã đáp ứng được với điều trị khoảng 50%. Tuy nhiên, khi bước vào 
quá trình điều trị kết hợp - xạ hóa đồng thời, các mô ở cổ của cô có 
dấu hiệu nhạy cảm, ửng đỏ quá mức khiến cô đau đớn, không ăn 
uống được. Vì thế, các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ dinh dưỡng qua 
đường tĩnh mạch, chăm sóc tại chỗ và điều chỉnh phác đồ xạ trị. Trải 
qua nhiều đợt điều trị khác nhau, đến tháng 04/2019, bệnh nhân đã 
chiến thắng căn bệnh ung thư nhờ phương pháp xạ trị VMAT có độ 
chính xác cao và phác đồ điều chỉnh phù hợp. Hiện nay, bệnh nhân 
có thể nói chuyện và ăn uống bình thường và vẫn tái khám định kì 
tại Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng.

VMAT là kỹ thuật xạ trị điều biến liều kỹ thuật số kết hợp với kỹ thuật 
hình ảnh CT 4D nhằm định vị chính xác hình dạng và kích thước 
của khối u, từ đó có thể tính toán liều xạ tối ưu nhất để tia xạ tiêu 
diệt được khối u mà không làm tổn hại mô lành xung quanh, nhờ 
vậy hạn chế tối đa tác dụng phụ ở bệnh nhân. Liều xạ trên mô lành 
như tuyến mang tai giảm rất nhiều so với các kỹ thuật trước và tiết 
kiệm thời gian xạ lên tới 50% đồng thời gia tăng hiệu quả điều trị 
lên gấp đôi.

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

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Lê Đức Tuấn 
khoa Ngoại Tổng Quát, vui lòng liên hệ
(028) 54 11 33 33 nhánh 1250

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Basma M’Barek 
Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, vui lòng liên hệ
(028) 54 11 33 33 nhánh 5000


