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BÁC SĨ NGUYỄN MINH ĐỨC 
Tham Gia Đội Ngũ Khoa Ngoại Thần Kinh 
& Can Thiệp Nội Mạch Thần Kinh

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức 
tốt nghiệp Đại học năm 

2010 và Chuyên khoa I ngành  
Ngoại Thần kinh năm 2018 
tại Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh.  
Bác sĩ Nguyễn Minh Đức còn 
tham gia các khóa đào tạo 
nâng cao về chuyên ngành  
Ngoại thần kinh trong và ngoài 
nước như: Chụp mạch can thiệp 
mạch máu não (2012), Nội mạch 
Thần kinh (2013) và Can thiệp 
nội mạch Thần kinh (2019).

BÁC SĨ 
VALERIE MARIES 
Trở Lại Làm Việc Tại Khoa Nhi 
Phòng Khám FV Sài Gòn, Quận 1

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Valerie Maries,  
Khoa Nhi - Phòng Khám FV Sài Gòn, vui lòng liên hệ: 
028 62 90 61 67 hoặc Hotline: 0903 013 500

Bác sĩ Valerie Maries tốt nghiệp Đại học Y Dược Angers 
tại Pháp năm 1990. Tiếp đó, bác sĩ Valerie Maries còn tham gia 

thêm các khóa đào tạo chuyên môn khác tại Pháp như:  
Chất độc học lâm sàng (1991), Dịch bệnh học và Thống kê (1991), 
Chất độc học (1992), Bệnh lý nhiệt đới (2015), Nhi khoa (2016),  
Phát triển vận động, nhận thức, hành vi và giác quan  
của trẻ em (2016).

Bác sĩ Valerie Maries có 30 năm hành nghề y khoa và có chuyên 
môn cao trong lĩnh vực điều trị Bệnh nhiệt đới và bệnh lây nhiễm 
ở trẻ em, Y tế dự phòng cho trẻ. Bà đã từng công tác tại Tổ chức 
Y tế công cộng và Y tế dự phòng cho trẻ em, Le Mans, Angers, 
Pháp (1991-2002, 2004-2012), khoa Nhi, Viện Do Coraçao, 
Maputo, Mozambique (2012-2014), khoa Nhi, Phòng Khám  
Đa khoa Quốc tế CMI TP.HCM (2016-2020).  Bác sĩ Valerie 
Maries từng có thời gian làm việc tại khoa Nhi Bệnh viện FV  
(2003-2004) và khoa Nhi, Phòng Khám FV Sài Gòn, (2014-2016). 
Đến tháng 11/2020,  cô quyết định trở lại gia nhập đội ngũ  
bác sĩ Nhi khoa FV và công tác tại khoa Nhi  thuộc phòng khám  
FV Sài Gòn. 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, bác sĩ Nguyễn Minh Đức được 
đánh giá có chuyên môn cao trong lĩnh vực điều trị các bệnh 
lý về: Phình mạch máu não, Dị tật động mạch não và cột sống,  
Đột quỵ, Chấn thương đầu, Phẫu thuật cột sống,… và đã giúp 
cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật, giành lại sự sống.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức đã từng tham gia công tác tại Đơn vị 
Can Thiệp Nội mạch Thần kinh, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh Viện 
Nguyễn Tri Phương (2010-2017) và đảm nhận chức vụ Trưởng đơn 
vị Can Thiệp Nội mạch Thần kinh từ năm 2019 ; Bác sĩ Điều trị tại 
khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (2019). 
Đến tháng 12/2020, bác sĩ Nguyễn Minh Đức chính thức tham gia 
đội ngũ khoa Ngoại Thần kinh & Can thiệp nội mạch thần kinh, 
Bệnh Viện FV.

Để đặt hẹn khám cùng bác Nguyễn Minh Đức,  
khoa Ngoại Thần Kinh và Can Thiệp Nội Mạch Thần Kinh  
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1528/1519



Bệnh viện FV là nơi duy nhất tại TP.HCM sử dụng công nghệ Xét nghiệm hơi thở Hydrogen bằng máy Hydrogenius tiên tiến giúp phát hiện các  
Rối loạn không dung nạp Lactose hoặc Chứng quá phát vi khuẩn ruột non (SIBO). So với các xét nghiệm khác như: đo sự hấp thu lactose ở  

đường tiêu hóa, xét nghiệm nồng độ axit trong phân hoặc sinh thiết ruột non,… thì phương pháp xét nghiệm hơi thở Hydrogen đơn giản,  
không xâm lấn, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Thời gian chỉ từ hai đến ba giờ để thực hiện. Đến với Đơn vị Dinh dưỡng & Tiết chế FV, bác sĩ sẽ  
xem xét chỉ định phương pháp Xét nghiệm hơi thở Hydrogen nếu bệnh nhân mắc các triệu chứng:

• Đau/ khó chịu bụng dưới/ trên 
• Đầy bụng
• Sôi bụng
• Buồn nôn 
• Ợ hơi
• Tiêu chảy/táo bón

Với việc áp dụng xét nghiệm này, việc chẩn đoán các bệnh nhân có những  
vấn đề rối loạn tiêu hóa như kể trên sẽ được chính xác hơn, giúp phát hiện 
bệnh sớm hơn, nhằm đưa ra phác đồ điều trị kết hợp dinh dưỡng có hiệu quả  
tích cực hơn.

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

Để đặt hẹn thực hiện xét nghiệm hơi thở Hydrogen tại Đơn vị 
dinh dưỡng và Tiết chế Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh: 1419

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Lương Ngọc Trung,  
khoa Phẫu Thuật Mạch Máu, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh: 1528

FV Triển Khai Dịch Vụ Xét Nghiệm Hơi Thở Hydrogen 
Phát Hiện Tình Trạng Bất Dung Nạp Lactose Và Chứng Quá Phát Vi Khuẩn Ruột Non (Sibo)

Bệnh nhân là chị N.A -  
37 tuổi đến từ Vĩnh Long 

từng được chẩn đoán bị  
suy tĩnh mạch chân trái 
với triệu chứng sưng chân 
và khớp gối với tần suất  
3 - 4 đợt/ năm kèm theo đau 
vùng bụng dưới bên trái.  
Chị đã trải qua  thời gian  
điều trị dài khoảng 3 năm 
nhưng khoảng thời gian xuất hiện cơn đau lại gần hơn khiến 
chị cảm thấy mình vẫn chưa được trị đúng bệnh. Dù đã đi 
rất nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM để thăm khám và điều trị, 
thậm chí còn được đề nghị phẫu thuật laser tĩnh mạch nhưng 
bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm.

Được sự giới thiệu của một người bạn, chị N.A tìm đến 
Bệnh viện FV và gặp bác sĩ Lương Ngọc Trung - khoa Phẫu 
thuật Mạch máu. Qua thăm khám, bác sĩ Trung nhận thấy 
triệu chứng lâm sàng và hình ảnh siêu âm không phù 
hợp với bệnh suy giãn tĩnh mạch mà nghi ngờ đây là Hội 
chứng xung huyết vùng chậu. Khi tiến hành chụp CT bụng chậu, 

kết quả cho thấy bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch  
buồng trứng trái gây giãn mạch vùng chậu và có triệu chứng 
của suy tĩnh mạch chân trái. Bước đầu của việc điều trị,  
bác sĩ Lương Ngọc Trung đã chỉ định dùng phương 
pháp nội khoa, sau hai tháng thì tình trạng bệnh 
của chị N.A được cải thiện rõ rệt, cụ thể là bụng 
chị đã giảm đau nhiều và chân không còn sưng.  
Tuy nhiên, để điều trị triệt căn, bác sĩ Trung đã chỉ định làm 
thủ thuật tắc tĩnh mạch buồng trứng trái bằng phương pháp 
can thiệp nội mạch. 

Ca thủ thuật được thực hiện thành công trong  phòng  
Can thiệp tim mạch (Cathlab) tại FV bằng phương pháp 
gây tê tại chỗ, chỉ với một vết chọc kim qua da và kết thúc  
thành công  sau 1 giờ. Ngay sau can thiệp, chị N.A hoàn toàn có thể  
tự do đi lại, không cần sử dụng thuốc giảm đau và xuất viện  
sau 1 ngày.

Điều Trị Hội Chứng 
Xung Huyết Vùng Chậu 
Thành Công Bằng Phương Pháp 
CAN THIỆP NỘI MẠCH

Phòng Can thiệp tim mạch (Cathlab)


