
Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Hoàng Mỹ Phụng 
NHÂN TỐ MỚI CỦA KHOA NỘI THẦN KINH BỆNH VIỆN FV 

B ác sĩ Nguyễn Hoàng Mỹ Phụng tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 
năm 2006 và nhận bằng Chuyên khoa 1 Nội Thần kinh năm 2015 cũng tại 

ngôi trường này. Ngoài ra, bác sĩ Mỹ Phụng còn tham gia các khóa đào tạo 
nâng cao về: Điện cơ (2017), Điện não đồ (2018) và Điện tâm đồ (2019).

Với 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thần kinh, bác sĩ Mỹ Phụng 
có chuyên môn cao về thăm khám và điều trị các bệnh lý về: Đột quỵ; 
Bệnh thần kinh ngoại biên; Đau mặt và các loại đau đầu; Động kinh và đã 
điều trị thành công cho rất nhiều ca bệnh. Với đồng nghiệp, bác sĩ Mỹ Phụng 
được đánh giá là một người giỏi chuyên môn, cầu tiến và luôn cập nhật kiến 
thức về lĩnh vực nội thần kinh.

Trước đây, bác sĩ Mỹ Phụng từng công tác tại các bệnh viện như: khoa 
Nội Thần kinh - Bệnh Viện An Bình (2007-2016); International SOS Việt Nam 
(2016-2017); khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng (2017); 
Trưởng khoa Thăm dò Chức năng -  Bệnh viện Nam Sài Gòn (2018 - 2021). 
Đến tháng 12/2021, bác sĩ Mỹ Phụng chính thức trở thành thành viên của 
đội ngũ bác sĩ Điều trị cấp cao, khoa Nội Thần kinh, Bệnh Viện FV.

Tại FV, bác sĩ Mỹ Phụng mong muốn được tiếp cận bệnh nhân trên tinh thần chia 
sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Hi vọng, 
với tài năng và tâm huyết trong lĩnh vực Nội Thần kinh, bác sĩ Mỹ Phụng sẽ 
thăm khám hiệu quả và điều trị thành công giúp các bệnh nhân FV vượt qua 
bệnh tật và sống khỏe mạnh.

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ Nguyễn Hoàng Mỹ Phụng , 
Vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 1541

N gày 03/03/2022, Bệnh viện FV đã chính thức được công nhận là Bệnh viện 
hạng II, theo quyết định số 535/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành. Với mục 

tiêu mở rộng phạm vi chỉ định điều trị được áp dụng Bảo hiểm Xã hội nhằm 
giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, đồng thời khẳng định vị thế xứng đáng 
với chuyên môn của đội ngũ tại bệnh viện, FV đã nỗ lực không ngừng cho kế 
hoạch nâng hạng bệnh viện từ đầu năm 2018.

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện FV đã hoàn thành việc xin phép thêm hơn 
3.300 kỹ thuật chuyên môn, nâng tổng số kỹ thuật mà FV có thể thực hiện lên 
trên 13.600. Đó cũng là mấu chốt chính giúp FV được thăng lên bệnh viện 
hạng II.

Bệnh viện hạng II có danh mục thuốc chỉ định, 
kỹ thuật chuyên môn rộng hơn. Đồng thời cũng 
là bệnh viện có phân tuyến chuyên môn kỹ thuật 
tương đương với các bệnh viện tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, nên việc thanh toán bảo hiểm 
y tế cũng tốt hơn, đáp ứng đúng nhu cầu điều trị 
cho người bệnh.

Việc thăng hạng bệnh viện cũng hỗ trợ thêm 
một phần chi phí điều trị tại các chuyên khoa có áp 
dụng bảo hiểm y tế (BHYT – thuộc Bảo hiểm Xã hội 
Việt Nam) như Tim Mạch, Mắt, Chấn Thương Chỉnh 
Hình, và đặc biệt là đối với Trung tâm Điều trị Ung 
thư Hy Vọng. Theo đó một số thuốc điều trị có trong 
danh mục bảo hiểm (được BHYT chi trả tại FV) sẽ 
được mở rộng hơn so với bệnh viện hạng III trước đây.

Trong tâm thế mới, Bệnh viện FV sẽ tiếp tục hoàn thiện 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. 
Ngoài ra, FV cũng hướng đến mục tiêu mở rộng và 
phát triển bệnh viện để tiếp tục cải thiện vị thế của 
mình trong lịch vực y tế tại Việt Nam. 
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Ông P.Đ.T. có tiền sử suy tim hơn 5 năm trước. Khi cảm thấy 
hụt hơi hoặc lên cơn mệt, khó thở, phù, bệnh nhân lại phải 

nhập viện để điều trị đợt cấp của suy tim. Tình trạng này tái 
diễn trong nhiều năm vì không có hướng điều trị nào khả quan 
hơn. Cho đến giữa tháng 01/2022, tình trạng suy tim của bệnh nhân 
đã có nhiều dấu hiệu nghiêm trọng hơn khiến ông rơi vào tình 
trạng nằm một chỗ và hoàn toàn không thể tự sinh hoạt hay 
di chuyển. 

Sau khi xem xét lại toàn bộ bệnh án, bác sĩ Hoàng Quang Minh –
Khoa Tim mạch FV xác định bệnh nhân mắc chứng bệnh cơ tim 
phì đại, dạng bệnh có thành cơ tim dày hơn bình thường, từ đó 
làm giảm khả năng co bóp và giảm thể tích chứa máu của tim. 
Bệnh lý này còn dẫn đến rối loạn dẫn truyền (block nhánh trái 
QRS 152ms) và kèm với tình trạng phân suất tống máu của tim 
giảm còn dưới 50% nên đã chỉ định cho bệnh nhân đặt máy tái 
đồng bộ tim 3 buồng có khử rung tim (CRT-D). 

Bệnh nhân được tiến hành thủ thuật đặt máy tái đồng bộ tim
3 buồng có khử rung tim (CRT-D) trong phòng Can thiệp Tim Mạch 
(CathLab) hiện đại tại FV. Máy có 3 dây dẫn truyền, gồm 2 
dây dẫn điện tạo nhịp được nối từ máy đến tâm thất trái và 
tâm thất phải; một dây nhận cảm kết nối với tâm nhĩ để nhận 
tín hiệu nhịp do tim tạo ra. Dây nhận cảm khi nhận được tín 
hiệu sẽ báo về máy, kế đến máy sẽ dẫn truyền về 2 tâm thất 
để tạo nhịp đập, sao cho thời gian giữa nhịp tim tự nhiên và 
nhịp do máy CRT tạo ra cách nhau đúng 40ms (0.04 giây).

ĐẶT MÁY TÁI ĐỒNG BỘ TIM 3 BUỒNG GIÚP CẢI THIỆN 
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO BỆNH NHÂN SUY TIM 

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ Hoàng Quang Minh,
Vui lòng liên hệ: (028) 5411 3467

Điều này tạo ra sự đồng bộ với nhịp tim hiện tại của bệnh 
nhân, hỗ trợ tim có được tần số nhịp phù hợp nhất với tình 
trạng tim đang suy yếu. 

Sau khi gắn máy tạo nhịp CRT, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi 
và đánh giá mức độ tương thích với hoạt động của máy trong 
khoảng thời gian 30 ngày, trước khi xuất viện. Chị H. , con gái 
bệnh nhân cho biết: “tôi thấy sức khỏe của ông cụ tiến triển rõ 
rệt so với lúc chưa dùng máy. Sau thời gian máy bắt đầu tương 
thích với cơ thể, thì tình hình còn cải thiện nhiều hơn, ông cũng 
không cần máy thở hỗ trợ nữa”. Bên cạnh đó, nhờ quy trình chăm 
sóc hậu phẫu tốt cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục 
cho bệnh nhân, hỗ trợ tâm lý cho người bệnh và thân nhân, 
hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Hoàng Quang Minh, phương án đặt máy giúp bệnh nhân 
chuyển từ suy tim mức IV (theo thang NYHA) xuống suy tim 
mức II, tức là từ thể rất nặng sang thể trung bình. Bệnh nhân 
từ người hạn chế vận động, phải cần người chăm sóc liên tục, 
hiện nay đã có thể tự đi lai và tự sinh hoạt, cải thiện nhiều về 
chất lượng cuộc sống. Có thể nói ê-kíp điều trị đã đạt được mục 
tiêu nhờ vào sự phát triển của công nghệ y học.
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dây điện cực đặt vào tâm nhĩ

dây điện cực đặt vào tâm thất trái

dây điện cực đặt vào tâm thất phải


