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Từ ngày 03 tháng 01 năm 2022, 
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh 

Tùng sẽ gia nhập FV với vai trò 
Trưởng khoa Nha & Phẫu thuật 
Hàm mặt Bệnh viện FV.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng  
tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt 
tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM 
năm 2006 và thực hành nội trú  
3 năm về chuyên ngành Phẫu thuật 
Hàm mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
Trung Ương TP. HCM (2007-2010). 
Đến năm 2013, Bác sĩ Tùng nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Nha khoa của Trường 
Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

Bác sĩ Tùng có 14 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
Trung Ương TP.HCM. Trong suốt thời gian này, ngoài vai trò bác sĩ phẫu thuật 
hàm mặt, bác sĩ Tùng còn là Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế từ năm 2014  
đến 2015. Bác sĩ Tùng được biết đến là một người có chuyên môn cao trong  
điều trị các vấn đề về: Bệnh lý về hàm mặt, chấn thương răng hàm mặt,  
phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép nha khoa. Bên cạnh đó, Bác sĩ Tùng còn có 
gần 8 năm kinh nghiệm trong hướng dẫn thực hành với vai trò là giảng 
viên thỉnh giảng của bộ môn Phẫu thuật Hàm Mặt khoa Răng Hàm Mặt - 

TIẾN SĨ, BÁC SĨ NGUYỄN THANH TÙNG 
ĐẢM NHIỆM VỊ TRÍ TRƯỞNG KHOA NHA & PHẪU THUẬT HÀM MẶT

Đại học Y Dược TP. HCM, giảng dạy các khóa học về  
Phẫu thuật Hàm Mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt 
Trung Ương TP. HCM cũng như tham gia các công tác  
chuyển giao kỹ thuật về Phẫu thuật Hàm Mặt  
cho nhiều bệnh viện ở các tỉnh thành trong cả nước.

Hi vọng, với những kiến thức chuyên môn sâu rộng,  
Bác sĩ Tùng sẽ truyền đạt kinh nghiệm quý báu 
và dẫn dắt cho đội ngũ khoa Nha & Phẫu thuật  
Hàm mặt ngày càng phát triển và tiến xa hơn nữa 
để mang lại nhiều cơ hội điều trị cho các bệnh nhân 
tại FV.

Xin chúc mừng và mong Tiến sĩ, Bác sĩ  
Nguyễn Thanh Tùng sẽ gặt hái được nhiều thành công 
trên cương vị người đứng đầu của khoa Nha &  
Phẫu thuật Hàm mặt Bệnh viện FV.

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, 
Khoa Nha và Phẫu thuật hàm mặt,  vui lòng 
liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh 3344

Được sự tín nhiệm của Ban Giám đốc Bệnh viện FV, kể từ 01/01/2022,  
Bác sĩ Lý Quốc Thịnh sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Gây mê 

Hồi sức và Điều trị Đau, thay thế cho Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang.

Bác sĩ Lý Quốc Thịnh tốt nghiệp Y khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
năm 1996 và tiếp tục theo học lớp Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức 
tại trường năm 1997. Sau đó, bác sĩ Thịnh theo học chuyên khoa Gây mê  
hồi sức tại Đại học René Descartes - Paris 5 năm 2001 và lấy bằng Thạc sĩ Y học  
vào năm 2006 tại trường Đại học Y Dược TP. HCM. Năm 2011, bác sĩ Thịnh  
tốt nghiệp sau đại học chuyên khoa Điều trị Đau của trường Đại học Paris VII 
và vừa hoàn tất chương trình đào tạo Chuyên khoa II chuyên ngành Gây mê 
Hồi sức tại Trường Đại học Y Dược TP. HCM.

Được biết đến là một trong những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, bác sĩ Lý Quốc Thịnh 
còn được đánh giá là một chuyên gia trong lĩnh vực gây mê hồi sức và điều trị đau. 
Trước khi gia nhập FV, bác sĩ Lý Quốc Thịnh đã làm việc 9 năm tại Bệnh viện 
Nhi đồng 1 TP. HCM và trở thành Phó khoa Gây mê Hồi sức từ năm 2003 đến 
năm 2007. Bác sĩ Thịnh cũng đã có thời gian thực hành nội trú hơn 1 năm 
tại khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Robert Debré, một cơ sở y tế chuyên về  
Sản Nhi từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002. Tại Bệnh viện FV,  
bác sĩ Thịnh đảm nhiệm vai trò Phó khoa Gây mê Hồi sức và Điều trị Đau  
từ năm 2017.

Trên cương vị Trưởng khoa Gây mê Hồi sức và Điều trị 
Đau, Bác sĩ Lý Quốc Thịnh sẽ tiếp tục phát triển đội 
ngũ và duy trì hoạt động của khoa với tiêu chuẩn 
chăm sóc tốt nhất phù hợp với quy định của JCI.

Xin chúc mừng Bác sĩ Lý Quốc Thịnh và chúc bác sĩ  
gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường 
mới!.  

Khoa Gây mê Hồi sức và Điều trị Đau, vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh 1175



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

T ừ tháng 01/2022, khoa Mắt & Phẫu thuật  
Khúc xạ FV chính thức đưa kỹ thuật CLEAR vào 

điều trị tật khúc xạ. Đây là phương pháp sử dụng 
laser để phẫu thuật giác mạc mà không cần tạo vạt, 
có độ chính xác và an toàn cao, không gây khó chịu, 
không gây khô mắt và đặc biệt hạn chế được nguy cơ 
bong giác mạc sau thủ thuật cho bệnh nhân. 

CLEAR là viết tắt của: Corneal (Giác mạc) - Lenticule 
(Mảnh cắt nhu mô) - Extraction for (Lấy ra) -  
Advanced (Tân tiến) - Refraction Correction  
(Hiệu chỉnh khúc xạ).

Với quy trình CLEAR, các lớp trên cùng của giác mạc 
vẫn nguyên vẹn. Tia laser sẽ tạo ra một lớp mỏng 
hình dĩa (Lenticule) ở giữa lớp nhu mô bên trong 
của giác mạc bằng 2 đường cắt. Bác sĩ phẫu thuật 
nhẹ nhàng loại bỏ mảnh mô (Lenticule) thông qua 
một vết rạch nhỏ 2mm. Việc loại bỏ lớp nhu mô này 
làm thay đổi hình dạng giác mạc và phục hồi lại  
thị lực lâu dài.

Công nghệ Phẫu thuật CLEAR tại FV có 
những ưu điểm gì?

Quá trình thực hiện thủ thuật bằng 
công nghệ CLEAR như thế nào?

Đối tượng nào nên sử dụng  
công nghệ CLEAR?

• Không tạo vạt giác mạc để bảo tồn tối đa bề mặt  
giác mạc.

• Phương pháp điều trị bằng trích xuất mô giác mạc,  
rút ngắn tối ưu thời gian phẫu thuật.

• Hạn chế tối đa nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật khúc xạ.
• CLEAR được tạo ra bằng tia laser Z8 Femtosecond của 

Ziemer, cung cấp nhiều tùy chọn hơn để điều chỉnh tâm 
và xoay trong quá trình phẫu thuật. Việc sử dụng tia Laser 
Femtosecond tạo ra đường phân tách nhỏ chỉ 2mm cho 
độ an toàn, chính xác cao.

• Giảm tổn thương mô giác mạc đến mức tối thiểu.
• Phản ứng viêm ít hơn, thời gian phục hồi thị lực  

nhanh hơn.
• Màn hình OCT hiển thị trong quá trình phẫu thuật giúp 

bác sĩ quan sát và lên kế hoạch tốt hơn cho mỗi loại  
ứng dụng.

• Có thể lựa chọn nhiều đường mổ khác nhau.

• Bệnh nhân được sát trùng mắt và gây tê bề mặt trước khi 
tiến hành phẫu thuật.

• Sau đó laser Z8 Femtosecond chiếu xuyên qua bề mặt 
giác mạc, tách rời lõi ở giữa.

• Phẫu thuật viên sẽ tạo 2 vết cắt nhỏ (khoảng 2mm)  
bên rìa giác mạc bằng laser sau đó rút phần lõi mô  
qua vết phẫu thuật, hạn chế tối đa xâm lấn bề mặt giác mạc.

• Phẫu thuật diễn ra trong khoảng 10 - 15 phút. Bệnh nhân 
sẽ được tra thuốc tê tại chỗ và chỉ cảm thấy khó chịu một 
vài giờ sau ca mổ.

• Người từ 18 - 60 tuổi.
• Độ cận tối đa -10 Diop, độ loạn tối đa 5 Diop. Độ khúc xạ 

ổn định trong ít nhất 6 tháng (không tăng quá 0.75 Diop).
• Cấu trúc giác mạc bình thường (không có sẹo,  

không phải giác mạc hình chóp), giác mạc không quá mỏng.
• Không có bệnh lý cấp tính, mãn tính về mắt như viêm 

nhiễm, chấn thương mắt, bệnh võng mạc, đục thủy tinh thể.
• Người không thuộc đối tượng chống chỉ định của  

phẫu thuật khúc xạ.

Bệnh viện FV còn là một trong số ít những bệnh viện có  
quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh  
đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp khách hàng tránh nguy cơ  
bị lây nhiễm chéo và yên tâm hơn khi thăm khám điều trị 
trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.  
Những nghiên cứu về nhiễm trùng được tiến hành độc lập  
liên tục tại FV từ năm 2017 cho thấy, tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ 
của bệnh viện luôn ở mức gần như bằng 0.

CLEAR
Bước Tiến Mới Trong Điều Trị Tật Khúc Xạ

(Cận - Viễn - Loạn)
KHÔNG CẦN TẠO VẠT GIÁC MẠC

Để đặt hẹn ngay cùng chuyên gia Khoa Mắt và 
phẫu thuật khúc xạ Bệnh viện FV, Vui lòng liên hệ: 
(028) 5411 3333 - Máy nhánh 2000

Mảnh cắt nhu mô

Giác mạc



B ệnh nhân K.D.Y. (63 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) lên cơn đột quỵ khi đang đi siêu thị và vừa được bác sĩ CKI. Nguyễn Minh Đức  
- khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp Nội mạch Thần kinh FV điều trị thành công và kịp thời.

Khi được đưa đến Bệnh viện FV, bệnh 
nhân đang trong tình trạng liệt nửa người.  
Nhận định ban đầu đây là một ca tắc nghẽn 
 mạch máu não, dẫn đến đột quỵ nên các 
bác sĩ tại khoa Cấp Cứu cho bệnh nhân 
dùng thuốc tiêu sợi huyết. Mục đích là 
để làm tan máu đông và khai thông lại  
mạch máu đang tắc nghẽn ở não.  
Đồng thời ca bệnh cũng được thông báo 
đến ê-kip bao gồm bác sĩ can thiệp  
nội mạch thần kinh, bác sĩ gây mê hồi sức  
và ê-kíp phòng can thiệp tim mạch  
kỹ thuật cao (Cathlab) để sẵn sàng xử lý.

Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết,  
sức cơ tay, chân của bệnh nhân chỉ  
hồi phục được một ít. Do đó, các bác sĩ 
đã quyết định chuyển bệnh nhân đến 
phòng cathlab để tiến hành can thiệp 
mạch máu não. Trong khoảng 2 giờ  
ê-kíp can thiệp nội mạch thần kinh đã 
xử lý thành công tình trạng tắt nghẽn 
mạch máu của bệnh nhân. Các thiết bị  
tại phòng Cathlab đã hỗ trợ bác sĩ  
xác định chính xác vị trí huyết khối,  
giúp rút ngắn thời gian thực hiện  
thủ thuật, tăng độ an toàn, nâng tỷ lệ  
cứu sống và giúp bệnh nhân tránh  
tình trạng bị liệt, mất khả năng  
ngôn ngữ hay mất nhận thức do  
đột quỵ gây ra.

Khi vừa thực hiện xong thủ thuật  
can thiệp, sức cơ của bệnh nhân đã có 
dấu hiệu hồi phục rõ rệt và phục hồi 
hoàn toàn sau 24h. Sau 3 ngày nằm viện, 
sức khỏe của bệnh nhân ổn định trở lại,  
có thể nói chuyện rành mạch và  
vận động theo sự hướng dẫn của các  
kỹ thuật viên vật lý trị liệu.

Bác sĩ CKI. Nguyễn Minh Đức  
(Khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp  
Nội mạch Thần kinh - Bệnh viện FV)  
cho biết: “Nguyên nhân chủ yếu gây  
đột quỵ đến từ các bệnh lý tim mạch, 
như trong trường hợp bà K. là bệnh  
rối loạn nhịp tim. Do đó, việc tầm soát 
đột quỵ là cần thiết đối với những  
bệnh nhân có tiền sử tim mạch, có 
các thói quen sinh hoạt xấu như hút 
nhiều thuốc lá, uống nhiều bia rượu, 
những người ít vận động, người từng 
có những cơn đột quỵ thoáng qua  
(thiếu máu não) ... 

Tùy thuộc vào trường hợp, bệnh nhân 
có thể được can thiệp bằng thuốc hoặc 
ngoại khoa, tuy nhiên bệnh nhân cần 
đến được bệnh viện trong khoảng  
6 tiếng, như vậy sẽ giúp tăng tỷ lệ  
điều trị thành công, cũng như  
giảm thiểu các biến chứng lâu dài”.

Tại FV, bên cạnh trang thiết bị hiện 
đại và đội ngũ bác sĩ tâm huyết,  
giàu kinh nghiệm thì sự phối hợp  
liên chuyên khoa nhịp nhàng và  
kịp thời cũng giúp tăng tỉ lệ thành công 
và hiệu quả điều trị bệnh.

BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ ĐƯỢC CỨU SỐNG
TẠI PHÒNG CAN THIỆP TIM MẠCH 
(CATHLAB) KỸ THUẬT CAO

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

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ CKI.  
Nguyễn Minh Đức, 
Khoa Ngoại Thần kinh và Can thiệp 
Nội mạch Thần kinh, vui lòng liên hệ: 
(028) 5411 3333 - Máy nhánh 2000


