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KHOA TIM MẠCH CAN THIỆP
TỔ CHỨC CÁC BUỔI

NÓI CHUYỆN
VỀ BỆNH LÝ
TIM MẠCH

Bệnh viện FV hợp tác cùng bác sĩ Alain Michel - Chuyên gia thẩm 
mỹ hàng đầu đến từ Pháp. Từ ngày 26/02 đến 15/03/2018, bác sĩ 

sẽ trực tiếp tư vấn thực hiện các dịch vụ làm đẹp tại Viện Thẩm mỹ 
& Chống lão hóa FV mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn 
để sở hữu gương mặt cuốn hút và vóc dáng hoàn hảo nhất trong 
năm mới.

Với 20 năm kinh nghiệm, từng là trưởng chuyên khoa phẫu thuật tại 
Trường đại học Y Lyon- Pháp, bác sĩ Alain Michel đã thực hiện thành 
công hàng ngàn ca phẫu thuật nâng ngực, đặt túi ngực hoặc tái 
tạo ngực sau tổn thương do ung thư, nâng mũi, tạo mắt hai mí tự 
nhiên, phẫu thuật tạo hình thành bụng, hút mỡ vùng bụng, đùi hoặc 
cánh tay, căng da mặt... bằng những kỹ thuật tiên tiến, an toàn, ít 
đau, hạn chế sẹo tối đa. Trước đây, ông đã xử lý thành công và kịp 
thời ca nhiễm trùng do vỡ túi ngực tại bệnh viện FV.

Bệnh viện FV được trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, 
đạt chuẩn quốc tế cùng môi trường phòng mổ vô trùng tuyệt đối là 
nơi duy nhất Bác sĩ Alain Michel tin tưởng để tiến hành thực hiện quy 
trình phẫu thuật thẩm mỹ với tiêu chuẩn nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Làm đẹp an toàn - Không đau - Không để lại sẹo - Nhanh hồi phục
Viện Thẩm mỹ & Chống lão hóa FV
số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Q.7. 
Liên hệ: (028) 5411 3366 - (028) 5411 3434

Mỗi tháng bệnh viện FV đều tổ chức 
những buổi nói chuyện chuyên đề về 

các bệnh lý thường gặp với sự tham gia 
của các diễn giả là các bác sĩ chuyên khoa 
đang công tác tại bệnh viện FV. Trong tháng 
01/2018 này, xoay quanh về chủ đề bệnh lý 
tim mạch, buổi nói chuyện chuyên đề sức 
khỏe sẽ có các chủ đề liên quan sau: Thiếu 
máu cơ tim; Suy tim; Hẹp mạch cảnh; Nhồi 
máu cơ tim. 

Buổi nói chuyện sẽ diễn ra từ 15 - 16h vào các 
ngày 03, 10, 17 và 24/01/2018 với sự góp mặt 
của các diễn giả là bác sĩ đang công tác 
tại FV như: BS.Nguyễn Thái Bình Sơn; Thạc sĩ. 
BS.Lê Minh Đức; Thạc sĩ. BS.Trần Đại Quỳnh 
Vân; BS.CKI Đỗ Thành Long.

Đặc biệt, các buổi nói chuyện được tổ chức 
hoàn toàn miễn phí, chúng tôi kính mời quý 
bệnh nhân/thân nhân có nhu cầu tìm hiểu 
và muốn biết thêm thông tin về bệnh lí nguy 
hiểm này đến tham dự.

Sở Hữu dIỆN MẠO HOàN HảO
cùng chuyên gia thẩm mỹ

hàng đầu từ PháP
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV



Để liên hệ gửi bệnh, vui lòng liên lạc cô Trần Anh Thảo - Điều phối viên phát triển kênh bác sĩ qua số điện thoại: 0938 875 190

CHƯƠNG
TRÌNH
BÁC SĨ

HỢP TÁC
VỚI  FV

 Bác sĩ giới thiệu bệnh 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có thể 
giới thiệu bệnh nhân đến để làm các yêu cầu tầm 
soát (chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm), khám 
bệnh, chỉ định nhập viện và điều trị nội, ngoại 
khoa hoặc ung thư. 

 Bác sĩ Cộng tác 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có quyền 
chỉ định bệnh nhân của mình nhập viện tại FV và 
sử dụng các trang thiết bị của bệnh viện để điều 
trị, phẫu thuật và hỗ trợ các ca sinh con cho bệnh 
nhân của mình.

Vừa qua, Khoa Chấn thương chỉnh hình của 
bệnh viện FV đã thực hiện phẫu thuật, 

cứu chữa thành công đôi chân bị nhiễm trùng 
nặng vì tai nạn giao thông của một huấn 
luyện viên lướt ván người Anh.

Vừa qua, bệnh viện FV đã thực hiện thành công 
ca phẫu thuật cứu chữa đôi chân bị nhiễm 
trùng nặng do tai nạn giao thông cho bệnh 
nhân Anthony Hellam - 51 tuổi, là huấn luyện 
viên lướt ván người Anh.

Được biết, Anthony bị tai nạn trong lúc điều 
khiển xe nhưng không được cấp cứu đúng 
cách và kịp thời nên tình hình vết thương nhiễm 
trùng khá nặng và theo đánh giá của bác sĩ ở 
Anh thì ông sẽ khó giữ lại được đôi chân. 

Ngày 04/11/2017, khi đưa vào FV, bệnh nhân đã 
được bác sĩ Lê Trọng Phát, Trưởng khoa Chấn 
thương chỉnh hình cùng ê kíp tiến hành thăm 
khám và chỉ định phẫu thuật, cắt lọc da và 

xương để cấy ghép phần đùi bị tổn thương và 
phần da bị hoại tử. Sau phẫu thuật, bệnh nhân 
được chăm sóc và theo dõi kỹ càng.

Tuy nhiên, đến ngày 09/12/2017, ông Anthony 
lại lên cơn sốt vì bị nhiễm trùng xương mác. Với 
quyết tâm giữ lại đôi chân cho bệnh nhân, các 
bác sĩ bệnh viện tiếp tục thực hiện phẫu thuật 
cắt bỏ một phần xương mác và loại bỏ triệt 
để những phần mềm nhiễm trùng bị hoại tử. 
Nhờ vậy, đến nay tình hình bệnh nhân bắt đầu 
tốt dần lên và chân phải đã được giữ lại thành 
công.

Sau gần một tháng phẫu thuật, ông Anthony 
đã có thể tự chống nạng di chuyển quanh căn 
phòng của mình. Ông chỉ còn đeo bên hông 
một băng hút âm lực nối với vết thương - một 
dụng cụ thúc đẩy quá trình liền vết thương, 
giúp làm sạch vết thương và giảm phù nề. Bác 
sĩ Phát, người phụ trách chữa trị cho Anthony 
cho biết: “Trường hợp của bệnh nhân Anthony 
sẽ phải phẫu thuật ít nhất một lần nữa để ghép 
da. Sau khi lành hẳn, bệnh nhân sẽ được làm 
vật lý trị liệu, tập đi lại… thì chân sẽ bình phục”.

Đồng thời, với tình hình vết thương tiến triển 
tốt cũng giúp tinh thần bệnh nhân vui vẻ, lạc 
quan hơn và hồi phục nhanh chóng. 

Tốt nghiệp Đại học Y 
Rheinische Friedrichs-
Wilhelms, Bonn, Đức 
năm 1988. Sau đó, 
ông nhận bằng Tiến sĩ 
Y khoa về Phẫu thuật 
Chấn thương chỉnh 
hình cũng tại trường 
đại học này vào năm 
1993.Năm 1995, bác 
sĩ hoàn thành khóa 
đào tạo nâng cao về 
Châm cứu tại Đại học 
Witten-Herdecke, Wit-
ten, Đức. 8 năm sau 
đó, ông nhận bằng 
chuyên khoa sâu về 
Y học Thể thao tại 
Bệnh viện Franziskus, 
Linz, Đức. 

Ông có 10 năm làm 
Phó khoa Ngoại và 
Phẫu thuật Chấn 
thương chỉnh hình tại 
Bệnh viện Franziskus, 
Linz. Từ năm 2010 đến 
nay, bác sĩ Lê Trọng 
Phát đảm nhiệm 
chức Trưởng khoa 
chấn thương chỉnh 
hình của bệnh viện 
FV. Ông chuyên trị 
các ca chấn thương 
do tai nạn lao động, 
tai nạn giao thông 
hoặc thể thao, điều 
trị các bệnh lý, chấn 
thương thuộc hệ 
cơ và xương khớp 
như nội soi khớp, 
thay khớp, ghép 
sụn, ghép xương, 
tái tạo dây chằng 
và vi phẫu nối các 
bộ phận của chân 
hoặc tay bị đứt lìa…

Bệnh viện FV đã nhận được Chứng nhận Chất lượng y tế Quốc tế JCI (Joint Commis-
sion International) vào tháng 3/2016. JCI là tổ chức hàng đầu trên thế giới về thẩm định 
và chứng nhận chất lượng y tế; những bệnh viện đạt chứng nhận này sẽ nhận được 
Con Dấu Vàng công nhận cam kết về An toàn và Chất lượng trong chăm sóc bệnh 
nhân và quản trị bệnh viện.

Bác sĩ
Lê TrọNG PHÁT

FV cỨu KỊP đÔi chÂn BỊ 
nhiỄm tRùng nẶng 
CỦA HuẤN LuYỆN VIÊN 
LƯỚT VÁN


