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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Từ ngày 24 - 26/08/2018, Phó giáo 
sư - Bác sĩ Jod Mehta, chuyên gia 

giác mạc hàng đầu thế giới đến từ 
Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore 
(SNEC), sẽ có chuyến làm việc tại 
khoa Mắt - Bệnh viện FV. 

Với cơ hội hợp tác này, FV mong 
muốn các bệnh nhân mắc bệnh lý 

giác mạc như: viêm loét giác mạc, loạn dưỡng giác mạc, giác 
mạc chóp hoặc sẹo giác mạc có cơ hội được trực tiếp thăm 
khám và điều trị bởi một chuyên gia quốc tế có trình độ chuyên 
môn cao ngay tại Việt Nam với chi phí tiết kiệm hơn so với ra 
nước ngoài điều trị. 

PGS-BS Jod Mehta sẽ áp dụng phương pháp ghép giác mạc 
từng phần thay vì sử dụng phương pháp ghép toàn bộ giác 

FV ĐƯA VÀO SỬ DỤNG MÁY XẠ HÌNH SPECT/CT 
THẾ HỆ MỚI

Bệnh viện FV vừa đưa vào sử 
dụng hệ thống máy chụp 

Xạ hình kết hợp (Hybrid system) 
SPECT/CT tiên tiến nhất hiện nay 
với mục tiêu nâng cao năng lực 
chẩn đoán và điều trị trong lĩnh vực 
Y học hạt nhân (Nuclear Medicine). 
Đây là hệ thống thiết bị 2 trong 1, 
kết hợp bởi máy chụp Xạ hình cắt 
lớp bằng tia Gamma (SPECT) và 
máy chụp Cắt lớp điện toán (CT). 
Hệ thống này cho phép bác sĩ chủ 
động chụp phẳng hoặc chụp cắt lớp, cùng với hiệu chỉnh sự 
suy giảm phóng xạ sẽ cho hình ảnh chi tiết về bệnh lý toàn thân 
hoặc một khu vực trên cơ thể.

Đến nay, Bệnh viện FV là một trong số ít các bệnh viện trên 
cả nước sở hữu hệ thống máy SPECT/CT trong việc áp dụng 
kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hạt nhân (xạ hình). Với ưu điểm 
không xâm lấn, không đau và hầu như không gây ra dị ứng hay 
các tác dụng phụ khác, SPECT/CT hỗ trợ các bác sĩ thuộc nhiều 
chuyên khoa như: Tim mạch, Ung bướu, Nội tiết, Thận niệu, Nhi, 
Chấn thương chỉnh hình... trong chẩn đoán và theo dõi bệnh 
lý. Bệnh nhân cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống này nhờ khả 
năng cung cấp hình ảnh đánh giá chức năng và vị trí giải phẫu 
của tổn thương với độ chính xác cao hơn so với các thiết bị thế 
hệ trước.

FV ƯU ĐÃI 20% PHÍ KIỂM TRA SỨC 
KHỎE TỔNG QUÁT ĐẾN HẾT 31/12/2018
“Sức khỏe là vàng” và nhằm khuyến khích quý khách hàng 
chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình 
nhiều hơn bằng việc khám tổng quát định kì để kiểm tra và 
tầm soát bệnh hiệu quả. Bệnh viện FV triển khai chương trình 
ưu đãi giảm 20% phí kiểm tra sức khỏe tổng quát cho khách 
hàng từ nay đến hết 31/12/2018.

Chương trình áp dụng cho một trong các dịch vụ sau:

• Chương trình kiểm tra sức khỏe toàn diện Tiêu chuẩn
(chỉ còn 2.320.000VNĐ)

• Chương trình kiểm tra sức khỏe toàn diện Mở rộng
(chỉ còn 4.240.000VNĐ)

• Chương trình kiểm tra sức khỏe toàn diện Đặc biệt
(chỉ còn 10.160.000VNĐ)

Để đặt hẹn Kiểm tra Sức khỏe Tổng quát vào buổi chiều và sử 
dụng gói ưu đãi, vui lòng liên hệ: (028) 6291 1167.

Lưu ý:
- Chương trình diễn ra tại trung tâm kiểm tra sức khỏe tổng 

quát Bệnh viện FV và phòng khám đa khoa FV Sài Gòn.
-  Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch 

vụ vào các buổi chiều (thứ Hai - thứ Sáu).
- Không áp dụng cho chương trình kiểm tra sức khỏe Cao 

cấp và Tùy chọn.
- Chương trình không được sử dụng gộp với các chương 

trình khuyến mãi khác. 

Ngoài ra, bệnh nhân nội trú khi xuất viện và bệnh nhân ngoại 
trú với hóa đơn thanh toán từ 5.000.000VNĐ/lần khám cũng sẽ 
nhận được phiếu ưu đãi của chương trình này.

PGS-BS JOD MEHTA
CHUYÊN GIA GIÁC MẠC
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐẾN LÀM VIỆC TẠI FV

mạc truyền thống, cụ thể phương pháp này chỉ thay ghép 
những phần giác mạc hư chứ không thay toàn bộ giác mạc. 
Điều đó sẽ giúp giảm thiểu khả năng thải ghép và biến chứng, 
bảo tồn giác mạc gốc của người bệnh, cho kết quả thị lực tốt hơn.

PGS-BS Jod Mehta tốt nghiệp Trường Y St Thomas’s Medical - 
Đại học London (Anh) vào năm 1995. Hiện ông là Trưởng khoa 
giác mạc của Trung Tâm Mắt Quốc Gia Singapore, đồng thời 
cũng là thành viên của Trường Nhãn khoa Hoàng gia Anh, Hội 
Nhãn khoa Mỹ, Hội Nhãn khoa Singapore - Malaysia và Hiệp hội 
Giác mạc châu Á. Ông được biết đến rộng rãi trên thế giới qua 
những kỹ thuật ghép giác mạc phức tạp bao gồm: Ghép giác 
mạc xuyên; Ghép giác mạc lớp trước sâu; Ghép nội mô giác 
mạc; Phối hợp phẫu thuật ghép giác mạc xuyên và đục thủy 
tinh thể; Phối hợp phẫu thuật ghép nội mô giác mạc và đục 
thủy tinh thể.

Để đặt hẹn khám với bác sĩ Jod Mehta, vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333, máy nhánh 2000



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

Ngày 4/7 vừa qua, Bệnh viện FV đã thực hiện thành công 
ca đặt stent tự tiêu kết hợp với phương pháp siêu âm lòng 

mạch. Đây là một kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao độ an toàn, 
ngăn ngừa việc tái hẹp và tắc nghẽn mạch máu do huyết khối. 
Bệnh nhân là ông Mai Bửu Ngọc (Q7, Tp. HCM) mắc chứng hẹp 
động mạch vành tim.

Sau một thời gian dài cảm thấy khó thở và đau ngực trái. 
Tần suất và mức độ ngày càng tăng. Ông Ngọc quyết định 
đến Bệnh viện FV để được các bác sĩ kiểm tra. Kết quả chẩn 
đoán ban đầu cho thấy ông Ngọc bị hẹp động mạch vành 
tim khoảng 80% ở nhánh động mạch liên thất trước và 70% ở 
nhánh động mạch mũ, cần phải điều trị bằng phương pháp 
nong mạch vành. Tuy nhiên, ở độ tuổi 53 ông Ngọc có lý do 
để lo lắng vì tim là một bộ phận quan trọng trong cơ thể. Thấu 
hiểu tâm lý người bệnh, bác sĩ Huỳnh Ngọc Long - Trưởng khoa 
Tim mạch Bệnh viện FV đã đến động viên và giải thích thêm 
chi tiết: từ các thao tác thực hiện kèm theo hình ảnh minh họa, 
đến việc đưa ra các biến chứng có thể xảy ra cùng cách xử lý, 
và cuối cùng là kết quả đạt được. Sau thời gian suy nghĩ, ông 
Ngọc quyết định đặt niềm tin nơi các bác sĩ FV. 

Theo mong muốn của bệnh nhân Mai Bửu Ngọc, các bác sĩ 
Bệnh viện FV đã chọn stent tự tiêu để đặt vào bên trong mạch 
máu. Stent Magmaris - Biotronik là loại stent chất lượng có nguồn 
gốc từ Thụy Sĩ, được sử dụng phổ biến tại nhiều nước châu Âu. 
Khung stent tự tiêu được làm từ hợp kim của Mg, liều lượng cực 
nhỏ có thể tan trong cơ thể sau khoảng 12 tháng. Để đánh giá 
trực tiếp và chính xác mức độ nghẽn trong lòng mạch máu 
bệnh nhân, các bác khoa Tim mạch FV đã áp dụng phương 
pháp siêu âm lòng mạch (IVUS). Với sự hỗ trợ chính xác đến 
từng li của thiết bị, các bác sĩ đã tự tin chọn lựa kích thước stent 
và bóng cứng phù hợp. Cụ thể đối với bệnh nhân Mai Bửu Ngọc 
là nhánh động mạch liên thất trước, đo trên hình chụp mạch 
3.0 mm, đo bằng siêu âm trong lòng mạch 3.5 mm, chọn stent 

Với bất kỳ ai, việc có được một cơ thể khỏe mạnh là một 
điều quá đỗi bình thường. Nhưng với các trẻ em kém may 

mắn bị dị tật và gia cảnh khó khăn thì điều bình thường đó 
chính là niềm khát khao hạnh phúc. Quỹ từ thiện Nâng Bước 
Tuổi Thơ kêu gọi các bác sĩ cùng đồng hành trên hành trình tìm 
kiếm các bệnh nhi bị dị tật có hoàn cảnh khó khăn cần được 
giúp đỡ để tài trợ chi phí điều trị và phẫu thuật cho các em. Đối 
tượng được tiếp nhận tài trợ bao gồm: 

3.5 mm, nong 
bóng 3.75 mm 
sau khi đã đặt 
stent. Nhánh 
động mạch 
mũ kích thước 
mạch máu 
chỗ hẹp là 
2,5 mm, trong 
khi thực tế từ 
IVUS cho thấy 
mạch máu 
rộng 3,3mm, 
chọn stent 
3.0 mm, nong 
bóng 3.5 mm sau khi đặt stent. Nhờ việc lựa chọn stent tối ưu, 
đường kính lòng mạch máu cũng rộng hơn và stent được đặt 
áp sát hơn vào thành mạch máu.

Sau gần 2 giờ thực hiện, ca đặt stent tự tiêu dùng phương pháp 
siêu âm lòng mạch đầu tiên ở Bệnh viện FV đã thành công tốt 
đẹp. Phương pháp đặt stent tự tiêu kết hợp siêu âm lòng mạch 
đang mang lại cơ hội điều trị hiệu quả hơn cho những bệnh 
nhân tim mạch với những ưu điểm vượt trội như: mạch máu 
được thông thoáng, phục hồi sự co dãn, giảm thiểu rủi ro đọng 
huyết khối. Vì vậy, thành công này của Bệnh viện FV sẽ góp 
phần cho sự phát triển công nghệ chẩn đoán và định hướng 
phương pháp điều trị bệnh động mạch vành. Từ đó, các bác sĩ 
có thể đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả hơn, phòng ngừa 
các biến chứng nặng và nguy hiểm, giảm chi phí điều trị lâu dài 
cho bệnh nhân.

• Trẻ em dưới 16 tuổi sinh sống trên mọi miền đất nước Việt Nam
• Có hoàn cảnh khó khăn 
• Mắc các chứng bệnh hoặc dị tật có trong danh mục điều 

trị mà Quỹ đưa ra.

Bên cạnh đó, Bệnh viện FV sẽ đóng góp 1 Đô La trên mỗi lượt 
bệnh nhân đến thăm khám và điều trị. Đồng thời, FV cũng kêu 
gọi các nhân viên, các bác sĩ cùng chung tay đóng góp để 
ngày càng có nhiều bệnh nhi được giúp đỡ. Với thông điệp ý 
nghĩa “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” của quỹ từ 
thiện “Nâng Bước Tuổi Thơ”, mỗi sự đóng góp của quý bác sĩ sẽ 
trao đi một cơ hội để các em có con đường tương lai rộng mở 
và vững tin hơn vào cuộc sống.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ - Tổ chức từ thiện được đăng ký chính 
thức tại Việt Nam do Báo Thanh Niên và Bệnh viện FV đồng sáng 
lập từ tháng 06/2006. Quỹ từ thiện “Nâng Bước Tuổi Thơ” hỗ trợ chi 
phí điều trị cho trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó 
khăn, bị dị tật bẩm sinh hoặc do thương tật, bệnh tật có thể chữa 
khỏi hoàn toàn hoặc cải thiện đáng kể thông qua phẫu thuật.

BỆNH VIỆN FV ĐẶT STENT TỰ TIÊU KẾT HỢP SIÊU ÂM LÒNG MẠCH 
ĐIỀU TRỊ CHỨNG HẸP ĐỘNG MẠCH VÀNH

Đặt hẹn khám Tim mạch tại Bệnh viện FV,
vui lòng liên hệ 028 5411 3467 (máy nhánh 1216 hoặc 1165).

Khi cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: donation@children-of-vietnam.org 
hoặc gọi hotline: cô Đông Phương: (+84) 909067718

BÁC SĨ CHUNG TAY CÙNG QUỸ “NÂNG BƯỚC TUỔI THƠ” MANG CƠ HỘI CHỮA LÀNH 
CHO CÁC BỆNH NHI NGHÈO


