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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Vừa qua, khoa Tim Mạch - Bệnh viện FV đã tiếp 
nhận trường hợp của bà Nguyễn Thị Ky - 78 

tuổi đến khám cấp cứu tại FV với tình trạng đau 
ngực và khó thở. Bệnh nhân nhanh chóng được đo 
điện tâm đồ và siêu âm tim. Kết quả cho thấy bệnh 
nhân Ky bị thiếu máu cơ tim, cơ tim co bóp kém và 
nghi ngờ do hẹp mạch vành (mạch máu nuôi cơ 
tim). Ngay sau đó bệnh nhân được chỉ định chụp 
mạch vành cấp cứu. 

Kết quả chụp cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nặng 
một nhánh mạch vành đến 80%. Bác sĩ Đỗ Thành 
Long và Bác sĩ Huỳnh Ngọc Long đã nhanh chóng 
tiến hành can thiệp tim mạch cho bệnh nhân 
Nguyễn Thị Ky. Bệnh nhân được can thiệp nội mạch 
đặt stent phủ thuốc tại đoạn mạch bị hẹp, ca can 
thiệp diễn ra thành công sau 45 phút. Kết quả điều 
trị tiến triển tốt, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và 
xuất viện sau 2 ngày. Hiện tại, bà Ky vẫn đến tái khám 
đều đặn tại khoa Tim - Bệnh viện FV, không còn tình 
trạng đau thắt ngực và huyết áp cũng ổn định hơn.

BÁC SĨ PHAN VĂN THÁI ĐƯỢC BỔ NHIỆM 
QUYỀN TRƯỞNG KHOA NGOẠI TỔNG QUÁT FV

Bác sĩ Phan Văn Thái tốt nghiệp Đại học Y 
Dược Huế năm 1998. Sau đó tiếp tục lấy 

bằng chuyên khoa cấp I tại đại học y Dược 
Huế năm 2001 và chuyên khoa cấp 2 tại Đai 
học Y Dược TPHCM năm 2014.

Từ tháng 5/2018, bác sĩ Phan Văn Thái được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Trưởng khoa 
Ngoại Tổng quát - bệnh viện FV. Bác sĩ Phan 
Văn Thái gia nhập FV từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, 
ông luôn tạo được niềm tin đối với Ban Giám đốc, cấp quản 
lý, bệnh nhân và các đồng nghiệp bằng tài năng và y đức.

Suốt 15 năm gắn bó với FV, ông được xem là một trong những 
bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao, chu đáo và tận tâm với 
các kỹ thuật chuyên sâu như Phẫu thuật nội soi đại trực tràng, 
Phẫu thuật gan, Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn, Phẫu thuật tụy, 
Phẫu thuật tuyến giáp. 

Theo bác sĩ Đỗ Thành Long, nếu bệnh nhân không được can thiệp kịp thời thì 
vị trí hẹp nặng có thể bị tắc dẫn đến nhồi máu cơ tim và dễ dẫn đến tử vong. 

Bệnh viện FV đưa vào hoạt động Phòng can thiệp Tim Mạch (Cathlab), với hệ 
thống máy thế hệ mới, có mức đầu tư lên đến 1,6 triệu USD. Phòng Cathlab 
đa chức năng này giúp nâng cao khả năng và chất lượng trong chẩn đoán 
và điều trị các bệnh lý liên quan đến tim và mạch. Đặc tính đa chức năng 
của phòng Cathlab còn được mở rộng từ khoa Tim mạch, khoa Mạch máu 
đến khoa có liên quan đến chẩn đoán hình ảnh.

Bác sĩ Đỗ Thành Long tốt nghiệp trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ năm 2001 và lấy bằng Chuyên khoa 
cấp 1 ngành Lão khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh năm 2006. Bên cạnh đó, bác sĩ Đỗ Thành Long 
còn tham gia các khóa đào tạo nâng cao về Tim mạch 
và siêu âm tim; Hồi sức cấp cứu; Tim Mạch Can Thiệp. 

Là người có gần 20 năm kinh nghiệm và có chuyên môn sâu về Bệnh 
tim thiếu máu cục bộ, Suy tim, Siêu âm tim và Tim mạch can thiệp. Năm 
2017, bác sĩ Thành Long gia nhập đội ngũ FV và trở thành Bác sĩ Điều trị 
Cấp cao - Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV.

FV CAN THIỆP THÀNH CÔNG CA HẸP MẠCH VÀNH 80% CHO NỮ BỆNH NHÂN 78 TUỔI

BỆNH VIỆN FV ỨNG 
DỤNG PHƯƠNG PHÁP 
TẾ BÀO GỐC (PRP)
ĐIỀU TRỊ BỆNH KHỚP

Với mong muốn mang đến 
cho bệnh nhân phương pháp 

điều trị không đau, không tác 
dụng phụ và rút ngắn thời gian 
điều trị, bệnh viện FV đã trang bị 
Máy ly tâm giàu tiểu cầu Arthrex 
2016 do Mỹ sản xuất, ứng dụng 
phương pháp tế bào gốc (huyết 
tương giàu tiểu cầu hay PRP) vào việc điều trị các bệnh lý về 
thoái hóa và tổn thương khớp. Đây còn được gọi là “sinh học 
chỉnh hình” kết hợp giữa công nghệ hiện đại và khả năng 
chữa lành tự nhiên của cơ thể.

Hiệu quả sinh học của huyết tương giàu tiểu cầu trên quá 
trình tái tạo mô rất đáng kể. Đây là phương pháp được 
khuyến khích trong điều trị các bệnh về khớp và da với những 
ưu điểm:

 Không có tác dụng phụ;
 Gia tăng sự tái tạo mô mềm và xương;
 Tăng sinh mạch máu do kích thích;
 Tổng hợp collagen gia tăng, trẻ hóa da;
 Giảm sẹo;
 Đáp ứng đông máu gia tăng (giảm chảy máu do 

phẫu thuật);
 Giảm tác dụng ức chế lành vết thương gây ra do 

glucocorticoids;
 Tăng nồng độ bạch cầu lên cao (chống nhiễm trùng);

Phương pháp PRP rất hiệu quả đối với bệnh khớp đặc biệt là thoái 
hóa khớp và các tổn thương khớp. Nó giúp làm giảm đau, tăng 
khả năng vận động của bệnh nhân và tỷ lệ xuất hiện tai biến thấp 
trong quá trình điều trị. Với phương pháp mới này, FV hi vọng sẽ 
mang đến cho bệnh nhân bị mắc các chứng về khớp một cuộc 
sống nhẹ nhàng, bớt đau đớn, giảm thiểu chi phí và bắt kịp nhịp 
sống hiện đại.

 Đóng vết thương sớm (nhờ kích thích lành sẹo nhanh);
 Giảm nguy cơ truyền nhiễm (PRP được trích từ chính máu của 

bệnh nhân)



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

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.

Máy đo niệu động 
học hiện đại, cho 

phép đánh giá một 
cách chính xác các 
rối loạn chức năng 
đường tiểu giúp các 
bác sĩ có thể xác định 
bệnh chính xác, điều trị 
nhanh chóng và tỷ lệ 
khỏi bệnh cao hơn.

Máy đo niệu động học 
Aquarius LT Laborie 
2017 tại FV cho phép 
thực hiện 6 phép đo, 
bao gồm niệu dòng, 
áp lực bàng quang, 
điện cơ vùng tầng 
sinh môn, áp lực cơ 
thắt niệu đạo, áp lực 
són tiểu, khảo sát mối 
tương quan áp lực - niệu dòng. Áp lực đồ bàng quang (CMG, 
cystometrogram) nhằm đánh giá mối liên hệ giữa áp lực và thể 
tích của bàng quang, chức năng vận động; cảm giác bàng 
quang. Các phép đo niệu động học là những khảo sát hết sức 
cần thiết cho các bác sĩ nếu muốn có một chẩn đoán đầy đủ 
về bệnh lý rối loạn đi tiểu. Đây là phép đo duy nhất không xâm 
nhập (Noninvasive) trong các phép đo niệu động học. Khoa 
Niệu - Bệnh viện FV là một trong số ít các bệnh viện của khu 
vực phía Nam có trang bị máy đo niệu động học và được thực 
hiện bởi các chuyên gia được đào tạo bài bản về kỹ thuật này. 

FV phối hợp giữa các chuyên khoa như Niệu, Sản phụ khoa và 
Vật lý trị liệu để điều trị các bệnh lý về rối loạn chức năng sàn 
chậu bao gồm đi tiểu nhiều lần, tiểu thường xuyên, tiểu gấp, 
són tiểu  khi ho, són phân, sa tạng chậu, rối loạn trong quan 
hệ tình dục (giao hợp đau, rộng, mất cảm giác) hoặc có cảm 
giác đau mơ hồ vùng chậu… với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa 
giàu kinh nghiệm như BS Nguyễn Văn Nhàn đến từ Pháp, BS CKII 
Nguyễn Thị Vĩnh Thành - Trưởng khoa Sản phụ khoa FV.

Tại FV, các biện pháp điều trị nội khoa và ngoại khoa tiên tiến 
nhất sẽ được thực hiện tùy thực trạng bệnh lý của từng bệnh nhân. 
Các biện pháp nội khoa bao gồm: hướng dẫn thay đổi hành 
vi lối sống, bài tập thể dục cơ sàn chậu, đặt dụng cụ pessary... 

Cùng các phương pháp phẫu thuật tiên tiến nhất trong điều trị 
són tiểu do áp lực như: TOT, TVT. Đây là phương pháp phẫu thuật 
hiện đại qua đường tự nhiên và rất phổ biến tại Mỹ và châu Âu. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện FV còn mang đến cho bệnh nhân 
phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu với những bài tập và 
dụng cụ hỗ trợ phù hợp, giúp bệnh nhân trong quá trình phục 
hồi dáng vóc sau mang thai, sau sinh, sau phẫu thuật nhằm 
mang đến hiệu quả điều trị tối ưu nhất về lĩnh vực sàn chậu 
cho phụ nữ.

Để đặt hẹn tư vấn và điều trị với bác sĩ Nguyễn Văn Nhàn, 
vui lòng liên hệ khoa Niệu - Bệnh viện FV: 

(028) 5411 3333 - số máy nhánh 1032
Đặt hẹn với BS CKII Nguyễn Thị Vĩnh Thành, 

vui lòng liên hệ khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện FV: 

(028) 5411 3333 - số máy nhánh 6000

FV HỢP TÁC VỚI CHUYÊN 
GIA GIÁC MẠC HÀNG ĐẦU
THẾ GIỚI TỪ SINGAPORE

Từ 5/7 đến 8/7/2018, Giáo sư - Bác sĩ 
Donald Tan, nguyên Chủ tịch Hiệp hội 

Giác mạc Thế giới, sẽ thăm khám và điều trị 
cho bệnh nhân mắc các bệnh lý giác mạc tại Khoa Mắt và 
phẫu thuật khúc xạ - Bệnh viện FV. 

Giáo sư Donald Tan là chuyên gia hàng đầu thế giới trong điều 
trị các bệnh lý mắt. Với việc áp dụng các phương pháp tiên 
tiến nhất trong điều trị, như là ghép giác mạc từng phần, tỷ lệ 
ghép thành công đạt đến 98%, ít biến chứng hơn, kết quả thị 
lực tốt hơn. 

Để đăng ký lịch khám với bác sĩ Donald Tan, vui lòng liên hệ: 

(08) 5411 3436, máy nhánh 2000.

Nguồn giác mạc được nhập khẩu từ các ngân hàng mắt lớn 
ở Mỹ và Singapore, những nơi xử lý và bảo quản giác mạc tốt 
nhất thế giới. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục chăm 
sóc tại khoa mắt của FV.

Kể từ ca ghép giác mạc đầu tiên hồi tháng 5-2016, giáo sư 
Donald Tan đến nay đã thực hiện thành công hơn 45 ca, qua 
các chuyến làm việc định kỳ tại FV.

Sự hợp tác giữa bác sĩ Donald Tan và bệnh viện FV đã mang 
đến cơ hội sáng mắt trở lại cho nhiều bệnh nhân, đồng thời 
giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc ra nước ngoài điều trị.

FV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT
ĐO NIỆU ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIẾT NIỆU

Từ 10/07 đến 24/08/2018, bác sĩ Nguyễn 
Văn Nhàn - Chuyên gia Niệu động lực 
học đến từ Pháp, sẽ thăm khám và điều 
trị cho bệnh nhân tại khoa Niệu - Bệnh 
viện FV.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhàn là Trưởng khoa 
Niệu Động lực học Bệnh viện CMUDD Grenoble, Pháp. 
Ông đã có nhiều đóng góp y khoa cho nước Pháp và 
được nhận Huân chương Quốc gia do Bộ Trưởng Bộ Y 
tế Pháp trao tặng. Với việc thực hiện hơn 20,000 ca niệu 
động lực học tại Pháp, Bác sĩ Nhàn là chuyên gia thực 
hiện nghiệm pháp niệu động lực học để chẩn đoán các 
hiện tượng són tiểu khi gắng sức, là một rối loạn sinh lý 
có thể xảy ra ở trẻ em lẫn người lớn, nam lẫn nữ, nhưng 
thường gặp nhất là ở phụ nữ độ tuổi 50-55 do ảnh hưởng 
của việc mang thai, sinh nở, ảnh hưởng về nội tiết tố thời 
kỳ mãn kinh làm suy yếu sàn chậu, cơ quan nâng đỡ bị 
yếu đi, niệu đạo cơ vòng không khép kín hoàn toàn. 


