
B ác sĩ Trịnh Công Thảo tốt nghiệp Đại học Y Dược -  Huế năm 2016 và  
chuyên ngành Điện quang & Y học hạt nhân năm 2020 cũng tại ngôi trường này.  

Bên cạnh đó, bác sĩ Trịnh Công Thảo còn tham gia tu nghiệp về Hình ảnh Y học 
và Điện Quang tại Trường Đại học Strasbourg, Pháp năm 2019 và là bác sĩ nội trú,  
Điện Quang, Đại học Y Dược, Huế năm 2020.

Là một bác sĩ tâm huyết về lĩnh vực hình ảnh học, bác sĩ Trịnh Công Thảo với  
chuyên môn cao về Chẩn đoán hình ảnh thần kinh và Hình ảnh ổ bụng đã giúp cho 
nhiều bệnh nhân phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm thông qua chẩn đoán 
hình ảnh. Đồng thời, còn là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ chuyên khoa  
chẩn đoán chính xác bệnh lý nhờ hình ảnh học.

Bác sĩ Trịnh Công Thảo đã có thời gian 4 năm tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán 
hình ảnh, Bệnh Viện Đại học Y Dược Huế (2016 – 2020), Bệnh Viện Trung Ương Huế 
(2016 – 2020), Bệnh Viện Emile Muller, Mulhouse, Pháp, (2018 – 2019). Đến tháng 
06/2021, bác sĩ Trịnh Công Thảo chính thức tham gia đội Chẩn đoán hình ảnh,  
Bệnh viện FV và trở thành nhân tố tiềm năng của khoa.

B ác sĩ Nguyễn Thị Thư Hương tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược, Thành phố  
Hồ Chí Minh năm 2010, nhận bằng Thạc sĩ Nội khoa năm 2014 và trở thành  

bác sĩ Chuyên khoa I ngành Nội tiết năm 2014 cũng tại ngôi trường này. Cùng năm đó,  
bác sĩ Thư Hương còn tham gia đội ngũ bác sĩ nội trú, chuyên ngành Nội tiết,  
tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong năm 2017, bác sĩ Thư Hương còn tham gia các khoá đào tạo  
nâng cao về: Điện tâm đồ cơ bản và ứng dụng lâm sàng, Nội tiết và chuyển hóa 
trong Nhi khoa. Với kinh nghiệm hơn 10  năm trong lĩnh vực nội tiết, bác sĩ  
Thư Hương được biết đến là một người  có chuyên môn cao về điều trị các bệnh lý như:  
đái tháo đường, rối loạn tuyến sinh dục và rối loạn tuyến giáp, tuyến thượng thận 
và tuyến yên. Ngoài ra, một lĩnh vực mà bác sĩ Thư Hương yêu thích và liên tục  
theo đuổi nhiều năm nay đó là Nội tiết nhi, đặc biệt là chẩn đoán và điều trị các 
bệnh lý về thiếu hụt hormone tăng trưởng (GH).

Trước đây, bác sĩ Thư Hương đã có thời gian công tác tại khoa Nội tiết, Bệnh Viện 
Nguyễn Tri Phương (2014 -2019), đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc chuyên môn 
khối Nội và Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh Viện Đức Khang (2019 – 2021).  
Đến tháng 06/2021, bác sĩ Thư Hương chính thức tham gia vào đội ngũ bác sĩ  
Đơn vị Nội tiết, khoa Nội Bệnh viện FV.

Để liên hệ bác sĩ Nguyễn Thị Thư Hương, Đơn vị Nội tiết - Khoa Nội FV  
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1229
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Để liên hệ bác sĩ Trịnh Công Thảo, Khoa Chẩn đoán hình ảnh FV,  
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 2222

BỆNH VIỆN FV

6 Nguyễn Lương Bằng
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BỆNH VIỆN FV THÔNG TIN VỀ 
VẮC-XIN Pfizer/ BioNTechPfizer/ BioNTech

V  ắc xin Pfizer/ BioNTech là một trong 6 loại vắc-xin 
đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. 

Đồng thời, vắc xin này cũng được 111 quốc gia 
vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào  
danh sách sử dụng khẩn cấp. Bệnh viện FV cung cấp  
tài liệu về vắc xin Pfizer/ BioNTech để mọi người có 
thêm thông tin đầy đủ và chính xác về loại vắc xin này.

Vắc xin Pfizer/BioNTech được sử dụng cho người 
từ 12 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 Pfizer/BioNTech phòng Covid-19 không chứa  
vi rút để tạo miễn dịch nên không thể gây bệnh Covid-19.

XEM THÊM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bệnh nhân V.V.Tín 86 tuổi, TP.HCM  được gia đình  
đưa đến Bệnh viện FV ngày 12/08 với các triệu chứng 

như: ho, sốt, khó thở đã xuất hiện kéo dài trong 7 ngày. 
Bệnh nhân được xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính 
với SARS-COV-2 và cách ly tạm thời ở phòng áp lực âm tại 
khoa Cấp cứu.

Trong thời gian chờ kết quả từ xét nghiệm RT-PCR,  
bệnh nhân được cho thở oxy qua ống thông mũi hầu 
họng (4 lít/phút) do độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi 
(SpO2) giảm còn 91% và huyết áp tăng 168/59 mmHg. 
Cùng ngày, kết quả RT-PCR cũng cho kết quả dương tính. 
Tuy vậy, thể trạng bệnh nhân tại thời điểm đó vẫn  
tương đối ổn sau khi tiếp nhận các bước điều trị ban đầu. 

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

Kết quả chụp CT sau đó cũng cho thấy bệnh nhân 
đang có thêm vấn đề về viêm phổi do COVID-19 gây ra.  
Điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, Bác sĩ Trần Như Tường Vân  
(Khoa Nội) cho biết, bên cạnh việc chỉ định các thuốc 
kháng viêm, kháng đông theo quy trình FV đang áp dụng, 
bệnh nhân còn phải dùng kháng sinh do có dấu hiệu 
nhiễm trùng (PCT mức 0.98) và điều chỉnh rối loạn  
điện giải khi hàm lượng Na, Ca suy giảm. 

Ở các bệnh nhân lớn tuổi, việc theo dõi và chăm sóc sẽ 
đòi hỏi nhiều sự quan tâm và động viên từ người thân. 
Nên việc hạn chế thăm bệnh hiện nay cũng ảnh hưởng 
nhiều đến tâm lý người bệnh. Vì vậy, để hỗ trợ tinh thần 
cho người bệnh, bệnh viện đã đồng ý để con trai của  
bệnh nhân thời điểm đó cũng là F0 không triệu chứng đã 
tình nguyện ở lại phòng bệnh chăm sóc và hỗ trợ các  
y bác sĩ theo dõi tình trạng của bệnh nhân. 

Sau 11 ngày điều trị, ngày 23/8 bệnh nhân và con trai 
đã cùng có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với  
SARS-COV-2. Các chỉ số sinh hiệu như nhiệt độ, nhịp tim, 
huyết áp, SpO2 của cụ đều trở về mức ổn định. Bác sĩ đã 
cho phép cụ xuất viện và tiếp tục thực hiện cách ly,  
theo dõi tại nhà theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
CHO BỆNH NHÂN 86 TUỔI 
MẮC COVID-19

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

