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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Sáng ngày 15/11/2018, Bệnh viện FV tổ chức Lễ Khánh thành 
Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng mới được đầu tư nâng 

cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc y khoa hiện đại nhất với 
tổng số vốn hơn 5.3 triệu USD, tương đương hơn 120 tỉ đồng. 
Chương trình diễn ra trang trọng với sự tham gia của khách 
mời gồm Bác sĩ Amit Varma - Sáng lập viên Quỹ Quadria, Bác sĩ 
Ajaikumar - Giám đốc kiêm Chủ tịch Bệnh viện HCG, Giáo sư - 
Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Ban 
lãnh đạo các bệnh viện, các Bác sĩ ngành Ung bướu và đại diện 
của hơn 100 báo đài trong cả nước. 

Trung tâm được đầu tư hệ thống điều trị xạ trị ứng dụng công 
nghệ VMAT cho phép điều trị chính xác các khối u với liều xạ 

trị tối ưu, tốc độ nhanh, không 
gây hại cho các mô lành xung 
quanh, máy chụp cắt lớp CT 
hiệu GE, hệ thống chụp xạ hình 
và cắt lớp SPECT-CT thế hệ mới 
nhất dùng để tìm kiếm và xác 
định mức độ di căn vào xương 
của bệnh nhân ung thư,... Đặc 
biệt, Trung tâm Điều trị Ung 
thư Hy Vọng cũng là đơn vị 
đầu tiên tại Việt Nam hợp tác 
chuyên môn toàn diện với tập 
đoàn HCG - một hệ thống gồm 
hơn 20 bệnh viện chuyên điều 
trị ung thư của Ấn Độ. HCG sẽ 
hỗ trợ FV trong việc đào tạo đội 
ngũ, chuyển giao công nghệ 
và cố vấn chuyên môn trong 
các ca phức tạp.

Bên cạnh trang thiết bị tối tân, 
cơ sở vật chất tiện nghi, Trung 
tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng sở 
hữu một đội ngũ Pháp và Việt 
có chuyên môn cao bao gồm 
đội ngũ bác sĩ nội khoa ung thư 
được dẫn dắt bởi Bác sĩ người 
Pháp -  Basma M’Barek, kỹ sư 
vậy lý, kỹ thuật viên và điều 
dưỡng được đào tạo bài bản, 
kinh nghiệm lâu năm ở các 
bệnh viện trong và ngoài nước 
mang đến cho bệnh nhân chất 
lượng điều trị tốt nhất. Bệnh 
viện FV cũng có chính sách áp 
dụng Bảo hiểm Y tế cho dịch vụ điều trị ngoại trú góp phần hỗ trợ 
người bệnh và giúp họ yên tâm hơn khi chống chọi với bệnh tật.

Cụ ông Nguyễn Văn Xin (96 tuổi, Bình Thạnh) vừa được Bệnh 
viện FV phẫu thuật thành công điều trị chứng suy tim. Suốt 

40 năm qua, cụ Xin thường dùng thuốc để dập tắt những cơn 
đau thắt ngực gây khó thở. Bản thân cụ Xin và người nhà cụ 
chưa từng nghĩ sẽ phẫu thuật vì e ngại khi phương pháp này 
ảnh hưởng đến tim.

BS Huỳnh Ngọc Long cho biết, ca bệnh khiến bác sĩ khá bất ngờ 
vì đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất trong hơn 10.000 ca can thiệp 
tim mà ông từng thực hiện. Bệnh nhân nhập viện vì bị mệt tim. 
Kết quả chụp mạch vành cho thấy ông bị hẹp mạch tới 80% 
ở nhánh liên thất trước và hẹp lan tỏa 90% ở mạch vành phải. 
Ngoài vấn đề về tim thì tình trạng cơ thể của bệnh nhân khá tốt, 
chỉ bị cao huyết áp nhẹ. Bệnh nhân vẫn tự đi đứng, quyết định 
minh mẫn và nhanh chóng. 

Sau khi cân nhắc, bác sĩ Long quyết định thực hiện phẫu thuật 
nong mạch và đặt stent cho bệnh nhân tại nhánh liên thất 

FV ĐẦU TƯ HƠN 120 TỈ ĐỒNG 
NÂNG CẤP TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ 
UNG THƯ HY VỌNG

trước, vốn 
là nhánh 
lớn phụ 
trách tới 
50% khối 
lượng cơ 
tim. Thử 
thách của 
ca này đó 
là nơi hẹp 
mạch bị vôi hóa rất nặng, phải dùng bóng mềm rồi sau đó là 
bóng cứng nong với áp lực cao tới 20 atmosphere (trong khi ca 
thông thường chỉ là 10-14 atmosphere). Áp lực này cần phải 
cân nhắc thận trọng vì sẽ đối diện với nguy cơ bể mạch rất lớn. 
Nhưng bằng kinh nghiệm, sự khéo léo và tính toán kĩ càng của 
mình, bác sĩ Long đã nong nhẹ nhàng từng chút theo áp lực 
tăng dần lên từng atmosphere để vượt qua thành công đoạn 
vôi hóa nặng, đặt stent cho bệnh nhân. 

Ca phẫu thuật kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ với vết mổ nhỏ 
ở cánh tay, không gây chảy máu nhiều. Tình hình sức khỏe của 
bệnh nhân ngay lập tức được cải thiện.

CA PHẪU THUẬT TIM THÀNH CÔNG 
CHO CỤ ÔNG 96 TUỔI



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

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.

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM LÒNG 
MẠCH (IVUS) VÀ KHOAN MẢNG XƠ VỮA 
TRONG CAN THIỆP TIM MẠCH 
(ROTABLATOR)

Để hạn chế khả năng tái hẹp sau đặt stent và nâng tỉ lệ 
thành công của kĩ thuật can thiệp tim mạch. Tháng 

11/2018, Bệnh viện FV đã ứng dụng 2 kĩ thuật mới: Siêu âm trong 
lòng mạch (IVUS) và Kĩ thuật phá vỡ mảng xơ vữa (Rotablator) 
hỗ trợ tối ưu cho các thủ thuật can thiệp tim mạch.

Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) xác định chính xác cấu tạo 
mảng xơ vữa động mạch

Kĩ thuật này sử dụng trong can thiệp động mạch vành để xác 
định đặc điểm thành phần cấu tạo của mảng xơ vữa, kích 
thước động mạch và cách thức tiến hành can thiệp để có 
thể lựa chọn các dụng cụ phù hợp nhất trong can thiệp động 
mạch vành. Siêu âm trong lòng mạch (IVUS) tại FV sử dụng 
một đầu dò siêu âm rất nhỏ khoảng 60MHz cho ra chất lượng 
hình ảnh HD để luồn vào trong lòng động mạch vành, qua vị 
trí bị tổn thương để đánh giá tình trạng của mạch. Đây là một 
phương pháp mới có độ an toàn và chính xác cao, có thể 
tiến hành nhiều lần trong đánh giá cấu trúc thành động mạch 
vành và các bệnh lý liên quan, cũng như sự thay đổi của lòng 
mạch trước và sau can thiệp. Đối với mạch tắc mãn tính, IVUS 
sẽ giúp hỗ trợ tìm đúng lòng mạch chính và tăng tỉ lệ điều trị 
thành công.

Ứng dụng kĩ thuật IVUS sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân 
như: tối ưu hóa kết quả nong mạch vành, đánh giá tổn thương 
và chẩn đoán bệnh chính xác hơn; chỉ định phương pháp điều 
trị phù hợp với người bệnh; giảm biến chứng huyết khối trong 
stent; giảm bớt tỉ lệ tái hẹp sau can thiệp và giảm tỉ lệ tử vong 
do bệnh động mạch vành… góp phần làm giảm chi phí điều trị 
lâu dài cho người bệnh. 

Tháng 10/2018, bác sĩ Nguyễn 
Thu Hà chính thức gia nhập 
đội ngũ FV và công tác ở vị trí 
bác sĩ điều trị cấp cao, khoa 
Nha & Phẫu thuật Hàm Mặt. 
Với hơn 30 năm kinh nghiệm 
hành nghề trong lĩnh vực 
Răng Hàm Mặt và có chuyên 
môn cao về phẫu thuật tạo 
hình - thẩm mỹ, phẫu thuật 
hàm mặt, bác sĩ Thu Hà sẽ 

mang đến cho bệnh nhân FV những phương pháp điều trị tối 
ưu và giải pháp thẩm mỹ hàm mặt phù hợp.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược năm 1987, sau đó lấy bằng Chuyên 
khoa Cấp 1 (2003) và Chuyên khoa Cấp II ngành Răng Hàm 
Mặt năm 2012 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đến 
năm 2018, Bác sĩ Nguyễn Thu Hà tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ 
chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hà từng có thời gian làm việc tại Bệnh viện 
Đa khoa Vĩnh Long, Bệnh viện Nhi Đồng I TP. HCM và công tác dài 
hạn ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP. HCM (1987 - 2018). 

BÁC SĨ NGUYỄN THU HÀ
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ KHOA NHA & PHẪU THUẬT HÀM MẶT FV

Phá vỡ mảng xơ vữa với đầu khoan kim cương (Rotablator)
Bên cạnh IVUS, FV cũng tiến hành trang bị kĩ thuật Rotablator 
với đầu khoan kim cương chuyên phá vỡ những mảng xơ vữa 
bị vôi hóa mà bóng nong không qua được để nong rộng mạch 
vành. Đây là kỹ thuật hiện đại với công nghệ chế tạo rất cao, 
gồm một đầu khoan nhỏ 1 - 2,5mm, có đính nhiều mảnh kim 
cương, được đưa vào động mạch vành qua một dây dẫn nhỏ 
và được điều khiển quay với vận tốc rất cao để khoan thủng 
các mảng vữa bị vôi hóa.
Việc ứng dụng kỹ thuật Rotablator trong can thiệp tim mạch sẽ 
làm tăng khả năng can thiệp cho các tổn thương vôi hóa nặng 
nề mà kỹ thuật can thiệp thông thường không thành công và 
giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí điều trị. Lợi ích của 
việc ứng dụng kĩ thuật Rotablator là tạo điều kiện thuận lợi để 
nong mạch và đảm bảo tỉ lệ đặt stent thành công cao nhất.


