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Phục hồi khiếm khuyết bàn tay cùng

“Phù thủy của những đôi tay”
từ Pháp

Khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện FV
phẫu thuật cứu đôi chân bị liệt
của bệnh nhân 74 tuổi

T

V

ừa qua, bệnh viện FV đã kịp cấp cứu và chữa lành đôi
chân bị liệt cho cụ bà người Campuchia. Bà H, 74 tuổi,
sau một lần té ngã đã bị liệt hai chân kèm theo bí tiểu tiện
khiến cuộc sống của bà dường như rơi vào bế tắc vì mọi
hoạt động phải nhờ đến con cháu, đến cả tiểu tiện bà cũng
không thể kiểm soát được.

ừ ngày 7 - 12/05/2018, bác sĩ
Stéphane Guero được mệnh danh
là “Phù thủy của những đôi tay” từ Pháp
sẽ đến bệnh viện FV tư vấn, thăm khám
và phẫu thuật cho các bệnh nhân bị dị
tật do bẩm sinh hoặc do di chứng tai
nạn ở bàn tay.
Giáo sư Bác sĩ Stéphane Guero là sáng lập viên của Viện Phẫu
Thuật Bàn Tay Pháp, thành viên của Hiệp hội giải phẫu lâm sàng
Châu Âu. Với hơn 20 năm kinh nghiệm phẫu thuật bàn tay, đặc
biệt là bàn tay trẻ em, bác sĩ Stéphane Guero được mệnh danh
là “nhà ảo thuật" của những bàn tay, chuyên chữa lành các
dị tật như di chuyển ngón, tái tạo chức năng cầm nắm, ghép
xương, tách ngón đối với bàn tay dính liền, phẫu thuật đám rối
thần kinh cánh tay, vi phẫu, phẫu thuật bàn tay dị tật bẩm sinh,
phẫu thuật viêm khớp dạng thấp, phẫu thuật thẩm mỹ các tổn
thương da, ghép xương cho các trường hợp cụt ngón tay bẩm
sinh… Đây là cơ hội để các bệnh nhân bị dị tật bàn tay có thể
chữa lành những khiếm khuyết đôi tay và cảm nhận cuộc sống
chân thực, trọn vẹn hơn.

Đặt hẹn khám bệnh với bác sĩ Stéphane Guero,
vui lòng liên hệ khoa Phẫu thuật Bàn tay
Bệnh viện FV: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 1227.

Bệnh viện FV thực hiện thông tim
can thiệp

T

Thế nhưng, bằng sự tận tâm và mong muốn mang lại chất
lượng sống tốt hơn cho bệnh nhân, bác sĩ Mạnh Hùng đã kiên
nhẫn thuyết phục gia đình bệnh nhân hơn 2 giờ đồng hồ để
chấp thuận cho cụ bà được phẫu thuật. Theo như lời bác sĩ
Hùng “Nếu không phẫu thuật kịp thời thì đôi chân của bà H sẽ
bị liệt vĩnh viễn, và việc bí tiểu tiện trong thời gian dài sẽ khiến
bệnh nhân bị suy thận và bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng
hơn. Rất may, sau khi nghe bác sĩ Hùng thuyết phục và giải
thích kĩ lưỡng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý cho bà H được
phẫu thuật. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ và thành công
như dự tính. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã áp dụng phương
pháp phối hợp giải áp các dây thần kinh bị chèn ép và sau
15 ngày, bệnh nhân đã hồi phục và tự đi lại được.
Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục tốt và câu
đầu tiên khi gặp bác sĩ sau phẫu thuật, bà H xúc động “Tôi
thương và cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, bác sĩ đã cứu tôi. Nếu
không nhờ quyết tâm và sự động viên của bác sĩ chắc tôi đã
mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn rồi”.

ại bệnh viện FV, chúng tôi trang bị thiết bị y tế hiện đại
cùng đội ngũ bác sĩ tim mạch tay nghề cao để điều trị và
tiếp nhận các ca phẫu thuật can thiệp theo chương trình. Đội
ngũ bác sĩ giỏi với trưởng khoa là BS. Huỳnh Ngọc Long, người
đã thực hiện trên 10.000 ca thông tim thành công, và là 1 trong
3 bác sĩ đầu ngành về Tim mạch tại Việt Nam chuyên Điều trị
can thiệp mạch vành; Can thiệp mạch máu ngoại biên; Can
thiệp bệnh van tim; Đóng các lỗ thông liên nhĩ, liên thất, tồn tại
ống động mạch; Đốt cồn nhánh động mạch vách trong bệnh
cơ tim phì đại. Cùng với các bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực thông tim can thiệp và cứu sống bệnh nhân nhồi
máu cơ tim mang lại cơ hội sống khỏe cho các bệnh nhân bị
bệnh lý tim mạch.

Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

Gia đình đã đưa bà đi khám và điều trị ở hai bệnh viện lớn
tại Campuchia nhưng bệnh tình không tiến triển vì bị đa tổn
thương ở ngực và lưng. Sau đó, gia đình đã đưa bà H đến
bệnh viện FV để khám và chữa trị. Tại đây, bác sĩ Nguyễn
Mạnh Hùng - khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện FV đã chẩn
đoán bà H bị liệt hai chân và đa tổn thương nên đề nghị được
mổ gấp, tuy nhiên gia đình của bệnh nhân không đồng ý vì
bà tuổi cao sức yếu sợ nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp Đại
học Y dược (năm 2005) và hoàn thành
Chuyên khoa cấp 1, ngoại thần kinh tại
Đại học Y dược - Thành phố Hồ Chí Minh
(năm 2012). Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
với hơn 10 năm kinh nghiệm và chuyên
sâu về lĩnh vực lâm sàng Chấn thương
đầu, Xuất huyết nội sọ, Đột quỵ, U não, Phẫu thuật cột
sống, Phẫu thuật thần kinh ngoại biên.
Trước khi đến với FV, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng từng là
bác sĩ nội trú, bệnh viện Nhân dân Gia Định (2005 - 2006),
Bác sĩ điều trị cấp cao, bệnh viện Nhân dân Gia Định
(2006 - 2017). Từ năm 2017 đến nay, bác sĩ Hùng gia nhập
đội ngũ bác sĩ FV và trở thành bác sĩ điều trị cấp cao,
Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện FV.

BỆNH VIỆN FV

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FV SÀI GÒN

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

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

FV ĐẦU TƯ THIẾT BỊ rTMS TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU
Phương pháp kích thích từ xuyên sọ (TMS) cường độ thấp (1 Hertz) chủ yếu tập trung kích
thích những nơron trung gian có ngưỡng ức chế thấp và tác động kiểm soát cơn đau.
Giảm đau bằng rTMS không liên hệ với các hoạt động tại vỏ não mà kết nối với những cấu
trúc khác (như nhân xám trung ương, vỏ não cảm giác,...). Phương pháp này đã được thử
nghiệm với rất nhiều trường hợp đau khác nhau như các cơn đau thần kinh trung ương
(gây ra bởi thương tổn não hoặc cột sống), đau dây thần kinh sinh ba (đau mặt), đau dây
thần kinh hậu zona, hội chứng đau cơ xơ hoá và chứng viêm đa dây thần kinh sợi nhỏ - tác
dụng được so sánh với liệu pháp điều trị giả định. Phương pháp này có hiệu quả khác xa
với hiệu ứng sau khi bạn uống một viên thuốc hay được thực hiện phẫu thuật; nó gắn với
một quá trình cần thời gian mà chính bệnh nhân sẽ nhận ra hiệu quả.
Phương pháp này được thực hiện như thế nào?
Bệnh nhân ngồi thoải mái trên ghế, cuộn dây đặt gần đầu. Phương pháp kích thích từ
xuyên sọ (TMS) được thực hiện tại những vùng vỏ não, khi kích thích đủ mạnh có thể kích
hoạt phản ứng động cơ tại vùng đối diện (thường là tay đối diện). Phương pháp kích thích
từ xuyên sọ lặp lại (rTMS) sử dụng kích thích có biên độ từ 80 - 90% so với những phản ứng
động cơ thông thường, vì vậy nó không gây đau đớn. Quá trình đi từ điều trị mỗi ngày trong
vòng 5 - 10 ngày, sau đó phụ thuộc vào bệnh lý tiềm ẩn để giảm dần tốc độ điều trị. Tổng
quá trình điều trị kéo dài từ 15 - 20 ngày.
Các trường hợp chống chỉ định?
Trường hợp chống chỉ định duy nhất của phương pháp này là sự có mặt của chất sắt hoặc các thiết bị cấy ghép có từ trường.
Các máy tạo nhịp và thiết bị kích thích tuỷ sống có thể được kích hoạt nếu các cuộn dây đặt đủ xa. Tỉ lệ nguy cơ các cơn co giật
xảy ra được đánh giá là ít hơn 0.5% (tuy nhiên, các chỉ số nên được điều chỉnh cân bằng lại trong trường hợp co giật xảy ra với
bệnh nhân)

Dịch vụ Nam khoa tại FV
Tư vấn và điều trị các vấn đề
sức khỏe tình dục

Bác sĩ CKII Sản phụ khoa
Nguyễn Thị Vĩnh Thành đảm nhận
vị trí Quyền Trưởng khoa
Sản Phụ Khoa của Bệnh viện FV

Dịch vụ Nam Khoa thuộc Khoa Niệu bệnh viện FV điều trị tất cả
các vấn đề liên quan đến: vô sinh - hiếm muộn ở nam giới, các
rối loạn tình dục và cương dương, tầm soát sức khỏe khả năng
sinh sản, điều trị chức năng rối loạn sinh lý - tình dục, bệnh lý cơ
quan sinh dục nam, mãn dục nam, chăm sóc quý ông tuổi trung
niên… với đầy đủ các phương pháp chữa trị như thuốc uống,
thuốc tiêm, liệu pháp tâm lý, bổ sung hormone, phẫu thuật, vi
phẫu… Mỗi bệnh nhân sẽ được đội ngũ bác sĩ giỏi và giàu kinh
nghiệm kiểm tra kỹ lưỡng và lập kế hoạch điều trị riêng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh Thành
tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa năm
1989, có thời gian đi tu nghiệp
ở Pháp năm 1998, 2009, 2015.
Bác sĩ Vĩnh Thành đã tốt nghiệp
chuyên khoa cấp 1 và chuyên
khoa cấp 2 Sản Phụ khoa tại
ĐHYD TP HCM năm 2007.

Ngoài ra, dịch vụ Nam khoa còn điều trị són tiểu ở nữ giới, tư
vấn giới tính, tư vấn tình dục nữ giới, những thay đổi sau sinh,…
để bệnh nhân có được chất lượng cuộc sống ổn định, hài lòng
với đời sống tình dục hướng tới đời sống hạnh phúc trọn vẹn.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn tốt nghiệp bác
sĩ Trường Đại học Y Dược TP Hồ
Chí Minh năm 1995 và tốt nghiệp
Thạc sỹ Y Khoa chuyên ngành
Niệu năm 2006. Bác sĩ Tuấn đã
có kinh nghiệm hơn 20 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực Niệu khoa,
đặc biệt là nam khoa. Từ năm
2018, bác sĩ Lê Anh Tuấn gia nhập FV và trở thành bác
sĩ điều trị cấp cao dịch vụ Nam khoa thuộc khoa Niệu
- Bệnh viện FV.
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Bác sĩ Vĩnh Thành làm việc ở bệnh viện Từ Dũ từ năm 1990
và đã từng đảm nhận vị trí - Trưởng đơn vị Niệu Phụ khoa,
Phó khoa Khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ, là phẫu thuật viên
chính tham gia đào tạo phẫu thuật nội soi và phẫu thuật
sàn chậu cho bác sĩ khắp cả nước. Với kinh nghiệm điều
trị những vấn đề rối loạn chức năng sàn chậu ở phụ nữ đã
từng sanh đẻ hoặc tuổi mãn kinh, như són tiểu, són phân,
đau vùng chậu, hoặc những vấn đề khó nói trong quan hệ
vợ chồng, sa các tạng vùng chậu, và thực hiện vô số ca
siêu âm, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật sản phụ khoa và
đỡ sanh. Bác sĩ Thành có chuyên môn rất cao trong việc
chẩn đoán và điều trị các bệnh về Sản Phụ khoa, theo sát
và tận tâm với bệnh nhân giúp họ an tâm hơn trong từng
ca bệnh.
Tuy đã nhiều lần hợp tác với FV từ năm 2005 nhưng đến
ngày 02/04/2018, bác sĩ Vĩnh Thành chính thức gia nhập
đội ngũ FV và giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa Sản phụ
khoa bệnh viện FV.

Bác sĩ giới thiệu bệnh

Bác sĩ Cộng tác

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.

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.

Để liên hệ gửi bệnh, vui lòng liên lạc cô Ngô Thị Ngọc Yến - điều phối viên phát triển kênh bác sĩ qua số điện thoại: 0979 443 377

