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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Ngày 06/04/2022, Bệnh viện FV tổ chức Lễ công bố chính thức sở hữu  
hệ thống Phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống ACC. Đây là 
sự kiện “mua và sáp nhập” đầu tiên đánh dấu bước ngoặt phát triển  
vững mạnh của FV. Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV 
kiêm thêm trọng trách mới: tân Chủ tịch & Đại diện theo Pháp luật của ACC.

Chuỗi ACC hiện hoạt động với 4 phòng khám tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, 
cung cấp các dịch vụ: trị liệu thần kinh cột sống, chỉnh hình bàn chân bẹt, 
điều trị vẹo cột sống, phòng ngừa và điều trị chấn thương thể thao, trị liệu 
bằng tay, vật lý trị liệu, và phục hồi chức năng chuyên biệt bao gồm đột quỵ  
và phục hồi chức năng phổi,... ACC có đội ngũ toàn bộ bác sĩ là người  
nước ngoài từ Mỹ, New Zealand, Pháp và Hàn Quốc, thuộc chuyên khoa 
Thần kinh cột sống (Chiropractic).

Với phương pháp điều trị hiện đại, kết hợp giữa Trị liệu Thần kinh Cột sống 
và bài tập Vật lý trị liệu Phục hồi chức năng, các liệu trình tại ACC không chỉ 
chữa dứt điểm cơn đau, mà còn khôi phục cấu trúc cột sống hư tổn, hướng đến 
sự cân bằng toàn cơ thể. Hơn 95% bệnh nhân được chữa khỏi tận gốc nhờ 
phương pháp điều trị hiện đại, nổi bật với các ưu điểm sau:

•    Phương pháp lành tính, không dùng thuốc, không phẫu thuật.
•   Trị liệu bảo tồn không xâm lấn, tác động trực tiếp tới nguyên nhân  
    gây đau.
•   Liệu trình điều trị được thiết lập cho từng mức độ và tình trạng bệnh  
    khác nhau.
•   An toàn, phù hợp với các đối tượng như người già, bà bầu hoặc trẻ em.
•   Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất Châu Á, góp phần đẩy nhanh  
   tốc độ phục hồi.

Sau khi sáp nhập vào FV, ACC sẽ bổ trợ cho nhiều chuyên khoa của FV như 
Chấn thương chỉnh hình, khoa Ngoại thần kinh, khoa Nhi, khoa Sản phụ khoa, 
khoa Tim mạch, khoa nội khớp, khoa Ung bướu, khoa Covid... Ngoài ra, FV và 
ACC còn có kế hoạch mở rộng và phát triển thêm các dịch vụ điều trị mới 
cho bệnh nhân, chẳng hạn như y học thể thao nhằm phục vụ cho người chơi 
thể thao và vận động viên.

HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM TRỊ LIỆU 
THẦN KINH CỘT SỐNG ACC

Việc sở hữu ACC sẽ là một sự bổ sung, mở rộng 
hệ sinh thái trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho 
FV, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu về điều trị của 
người bệnh, giúp họ có thêm lựa chọn trong dịch 
vụ khám và điều trị, nhận được sự chăm sóc toàn diện,  
gia tăng trải nghiệm dịch vụ. Đồng thời, ACC có 
nền tảng cơ sở vật chất và thương hiệu đã xây dựng 
hơn 15 năm trên thị trường và là một trong những 
phòng khám điều trị thần kinh cột sống đầu tiên 
được cấp phép bởi Bộ Y tế. ACC mong muốn tiếp tục 
mở rộng cung cấp các dịch vụ trị liệu chất lượng cao, 
tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn nữa tại nhiều  
tỉnh thành trên cả nước. Bằng việc sáp nhập vào FV, 
ACC cũng có thêm nguồn lực mạnh, mở rộng  
quy mô phát triển.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon chia sẻ, những bệnh nhân 
của ACC mắc bệnh lý về viêm cột sống cần được 
điều trị trước với các bởi bác sĩ chuyên khoa tại FV 
để cải thiện tình trạng, sau đó sẽ tiếp tục được trị liệu 
phục hồi chức năng với các bác sĩ tại ACC. Hoặc sau 
khi điều trị tại FV, bệnh nhân cần được phục hồi 
chức năng hoặc trị liệu thần kinh cột sống để đạt hiệu 
thì sẽ được chuyển sang ACC, vì ở FV không thực hiện 
các liệu pháp này trong khi ACC có những bác sĩ 
có kinh nghiệm. Do đó, có thể khẳng định, sự kiện 
mua và sáp nhập mang tính chiến lược nói trên sẽ 
giúp cho cộng đồng và người bệnh được chăm sóc 
sức khỏe toàn diện theo chuẩn quốc tế và tiếp cận 
được nhiều phương án điều trị hiệu quả, phù hợp 
nhu cầu điều trị.

Bệnh Viện FV Chính Thức Sở Hữu



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

Bệnh Viện FV Ứng Dụng Nghiệm Pháp 

ĐO TIM PHỔI
GẮNG SỨC (CPET)
TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH LÝ 
VỀ TIM MẠCH VÀ HÔ HẤP

Đ o chức năng tim phổi tổng hợp (Cardiopulmonary 
Exercise Testing - CPET) là một nghiệm pháp đánh giá 
đồng thời hệ thống tim mạch và hô hấp trong suốt thời 

gian bệnh nhân vận động gắng sức, giúp phát hiện những bất 
thường trên bệnh lý tim mạch, hô hấp và là công cụ để chẩn đoán 
tình trạng co thắt phế quản khi gắng sức. Sự kết hợp các dữ liệu 
kết quả về hô hấp, tim mạch cũng sẽ giúp bác sĩ có thêm nhiều 
thông tin chẩn đoán và tiên lượng bệnh cho bệnh nhân nhất là 
khi họ có bệnh tim và phổi đồng thời, tránh xảy ra các biến chứng 
nguy hiểm như đột quỵ, suy tim…

Bác sĩ có thể chỉ định thực hiện nghiệm pháp đo tim phổi  
gắng sức khi:

•    Đánh giá tình trạng không dung nạp gắng sức không rõ  
     nguyên nhân
•    Tình trạng khó thở, khi không xác định được nguyên nhân  
     cụ thể từ các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng khác
•    Đánh giá bệnh nhân có bệnh lý tim mạch
•    Đánh giá bệnh nhân có bệnh lý hô hấp: bệnh phổi tắc  
     nghẽn mạn tính, bệnh phổi kẽ, bệnh động mạch ngoại   
     biên, xơ nang, co thắt phế quản do tập thể dục…
•    Đánh giá trước phẫu thuật: phẫu thuật cắt bỏ ung thư  
     phổi, phẫu thuật giảm thể tích phổi, đánh giá tiền ghép  
     phổi hoặc ghép tim phổi, …
•    Đánh giá gắng sức phục hồi chức năng phổi
•    Đánh giá khả năng vận động

Không phải bệnh nhân khó thở nào cũng đều phải thực hiện 
nghiệm pháp này. Tuy nhiên, nếu một người khỏe mạnh lo sợ 
những vấn đề về tim mạch và hô hấp khi vận động gắng sức thì 
có thể thực hiện nghiệm pháp này chẳng hạn như bệnh nhân  
hồi phục sau khi mắc COVID-19, vì nghiệm pháp này giúp phát hiện 
được những bất thường sớm hơn điện tim và đo chức năng  

hô hấp khi nghỉ ngơi. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho 
những người muốn chơi thể thao cường độ cao hoặc cần tăng 
khả năng vận động.

Quá trình thực hiện nghiệm pháp sẽ cần khoảng 60 - 90 phút để 
thực hiện gồm cả thời gian chuẩn bị và vận động, với các bước: 
đo hô hấp ký, đo phế thân ký, đo khả năng khuyếch tán khí qua 
màng phế nang (DLCO), và đạp gắng sức bằng máy đạp xe. Máy 
tính sẽ tính toán theo giới tính, cân nặng, chiều cao, tuổi tác,... và 
tăng dần khả năng vận động của cơ thể từ cường độ nhẹ đến 
trung bình, cường độ nặng rồi đến tối đa. Sau đó, bệnh nhân sẽ 
đến giai đoạn hồi phục. Bác sĩ và điều dưỡng sẽ theo dõi sự thay đổi 
dựa trên những thông số trên nghiệm pháp gắng sức này để đưa 
ra kết quả.

Những lưu ý trước khi thực hiện đo tim phổi gắng sức 
•    Không được ăn trong vòng 2-3 giờ trước khi làm  
     nghiệm pháp.
•    Không được hút thuốc, uống nước giải khát có caffein hoặc  
     rượu trong vòng 12 giờ trước khi làm nghiệm pháp.
•    Vẫn có thể dùng các loại thuốc đang sử dụng nếu bác sĩ  
     không có hướng dẫn gì khác
•    Mang giày thể thao và mặc trang phục phù hợp cho  
     vận động.
•    Mang theo các kết quả điện tim, siêu âm tim, hô hấp ký  
     đã được làm trước đây và toa thuốc hoặc thuốc bạn đang  
     sử dụng.

Với sự góp mặt của Máy đo Tim Phổi gắng sức Vyntus One thế hệ 
mới, bệnh viện FV đã có thêm một giải pháp hữu hiệu để giúp 
bệnh nhân sớm tìm ra nguyên nhân khó thở cũng như bệnh lý 
tim mạch - hô hấp tiềm ẩn khi gắng sức mà các phương pháp 
trước đó không phát hiện được.

Giáo sư, Bác sĩ Donald Tan,
nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giác mạc Thế giới 
đến từ Singapore, sẽ trực tiếp thăm khám và 
phẫu thuật ghép giác mạc cho bệnh nhân bị 
viêm loét giác mạc, loạn dưỡng giác mạc,  
giác mạc chóp hoặc sẹo giác mạc

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mahen Nadarajah
sẽ đến làm việc tại khoa Ngoại Thần kinh -  
Bệnh viện FV giúp tầm soát và chữa trị cho các 
bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh lý đột quỵ,  
các bệnh lí mạch máu não như dị dạng mạch máu, 
phình mạch não và các bệnh lý cột sống bằng 
phương pháp can thiệp nội mạch, ít xâm lấn và 
an toàn.

Bác sĩ Stéphane Guero 
người được mệnh danh là “nhà ảo thuật của 
những đôi tay” đã điều trị phẫu thuật cho 
rất nhiều trường hợp trẻ em mắc dị tật ở tay 
hoặc chân.

Bác sĩ Nikolle Tan
chuyên gia phẫu thuật Đục thủy tinh thể 
và võng mạc với gần 20 năm kinh nghiệm 
chuyên điều trị các chứng rối loạn võng mạc 
và đục thủy tinh thể phức tạp.

Ngoài thế mạnh là bệnh viện 3 lần liên tiếp được chứng nhận đạt chuẩn chất lượng y tế quốc tế JCI (Joint Commission International), 
FV còn được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, ekip gây mê và phẫu thuật có kinh nghiệm, quy trình phòng chống nhiễm khuẩn 
nghiêm ngặt, khâu chăm sóc hậu phẫu chuyên nghiệp giúp bệnh nhân mau hồi phục. Đây cũng chính là những lý do để FV là lựa chọn 
của các bác sĩ quốc tế khi đến hợp tác và làm việc tại Việt Nam.

Nhiều Chuyên Gia Quốc Tế Hàng Đầu 

TRỞ LẠI LÀM VIỆC TẠI FV
Sau một thời gian tạm hoãn do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến quá trình hợp tác và đi lại,  
bắt đầu từ tháng 05/2022, các bác sĩ là chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ trở lại làm việc tại FV, 
mang đến cho bệnh nhân nhiều cơ hội khám và chữa bệnh thành công, giúp phục hồi các  
chức năng bình thường của cơ thể.

Các bác sĩ hợp tác với FV trong rất nhiều lĩnh vực như:


