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Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

BỆNH VIỆN FV ĐẠT CHỨNG NHẬN
CON DẤU VÀNG

CHẤT LƯỢNG

T háng 04/2022, Bệnh viện FV  
đã xuất sắc đạt được 
chứng nhận Con dấu vàng 

chất lượng JCI lần thứ 3 liên tiếp, 
sau lần đầu tiên vào năm 2016 
và tái đạt lần 1 vào năm 2019.  
Việc đạt chứng nhận Con dấu 
vàng JCI lần 3 đã thêm một lần 
nữa chứng minh quyết tâm thực hiện 
hoài bão trở thành nhà cung cấp 
dịch vụ y tế hàng đầu châu Á 
của toàn thể đội ngũ FV. Đáng 
tự hào hơn nữa khi trong lần thứ 3 
liên tiếp đạt chứng nhận JCI 
này, Bệnh viện FV đạt điểm số 
ấn tượng: 98% trên tổng số gần 
1.200 tiêu chí khắt khe của JCI.  
Do đó, FV được đoàn chuyên gia 
của tổ chức JCI đánh giá rất cao 
trong đợt thẩm định chất lượng 
vừa qua.

JCI đã trở thành văn hóa của FV, 
một quy trình tự nhiên như hơi 
thở của mỗi thành viên, bởi JCI là 
cả một quá trình. Đạt chứng nhận 
chất lượng JCI lần này với số điểm 
98% minh chứng rằng, dù có trải 
qua đại dịch với nhiều biến đổi 
thì cũng không có gì làm thay đổi 
được thói quen tuân thủ các tiêu 
chuẩn quốc tế, nghiêm ngặt đến 
từng chi tiết của toàn đội ngũ.  

Mọi quy trình từ tư vấn, khám, 
chẩn đoán, điều trị và hồi phục 
sức khỏe; đến quy trình vệ sinh 
vô trùng, quản lý chất thải,  
ngăn ngừa lây nhiễm; hay bảo trì 
trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất 
và mọi tiện ích khác, tất cả đều 
tuân theo tiêu chuẩn quốc tế JCI.

JCI
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KHOA SẢN NỘI TRÚ MỚI 
Tiện Nghi Và Hiện Đại

au một thời gian tiến hành nâng cấp và sửa chữa,  
khu vực lầu trại khoa Sản Nội trú đã hoạt động trở lại với 
diện mạo hoàn toàn mới sang trọng và tiện nghi hơn 

mang đến cho bệnh nhân chất lượng và trải nghiệm dịch vụ 
chuẩn quốc tế.

Khoa Sản Nội trú mới vẫn giữ cấu trúc phòng như trước đây  
bao gồm: phòng đôi, phòng đơn và phòng VIP với nội thất  
hiện đại, tiện nghi cùng tông màu nâu sang trọng mang đến 
cảm giác thư giãn và ấm cúng cho mẹ và bé sau quá trình 
sinh nở. Khu vực tắm bé cũng được sửa chữa lại với sàn chống  

trơn trượt, các bồn tắm rộng rãi, thoải mái giúp các bé được  
thư giãn và tắm sạch một cách an toàn.

Với sự đổi mới của khoa Sản Nội trú, FV hi vọng sẽ mang đến 
nhiều tiện nghi, góp phần tăng thêm sự hài lòng của khách 
hàng khi lựa chọn sinh nở, điều trị và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh 
viện. Bệnh viện sẽ không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ đội 
ngũ nhân viên, trang thiết bị đến cơ sở vật chất mới. Tất cả vì  
mục tiêu mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và  
hiệu quả cao nhất.

Lần 3 liên tiếp

Việc tuân thủ theo JCI còn giảm thiểu 
các sai sót và rủi ro y khoa cho bệnh 
nhân, góp phần bảo vệ đội ngũ y bác sĩ, 
giúp từng thành viên tập tự tin vững tay 
nghề hơn trong điều trị cho bệnh nhân.



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

Bệnh nhân L.S. người Hàn Quốc (43 tuổi) đến khoa Cấp Cứu FV  
trong tình trạng đau đầu dữ dội. Trước đó một ngày,  

bệnh nhân đã xuất hiện cơn đau đầu đột ngột và kéo dài với 
mức độ ngày càng tăng lên. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân 
bị xuất huyết khoang dưới nhện. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện 
bơm thuốc cản quang thì phát hiện bệnh nhân có hai túi phình 
động mạch thông trước kích thước khoảng 3.5 mm, một túi 
phình đã vỡ là nguyên nhân gây ra tình trạng xuất huyết dưới nhện.

Bệnh nhân được khẩn trương chuyển đến phòng Cathlab để  
Bác sĩ Nguyễn Minh Đức - khoa Ngoại  Thần kinh & Can thiệp 
Mạch máu và ê-kip tiến hành kỹ thuật can thiệp nội mạch để 
xử lý túi phình. Thông qua hệ thống chụp mạch số hoá xóa 
nền DSA hiện đại, bác sĩ Đức đã dùng một ống thông được 
luồn qua động mạch đùi ở bẹn và đưa cẩn thận lên não để đặt  
vòng xoắn kim loại (coils) vào túi phình mạch từ bên trong,  
nhằm không cho dòng máu chảy vào túi phình, ngăn chặn 
việc vỡ lại. Thủ thuật kết thúc thành công sau 3 giờ đồng hồ,  
người bệnh được xuất viện sau 3 ngày can thiệp và triệu chứng  
đau đầu đã hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức cho biết: “So với phương pháp cũ 
phải mổ mở hộp sọ, vén não mới tiếp cận được túi phình thì 
can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, làm tắc 
túi phình ngay sau can thiệp, thời gian hồi phục nhanh hơn và 
thời gian nằm viện ngắn hơn”.

Phình mạch não (Aneurysm) là sự phình ra hay phồng lên của  
một phần thành mạch máu não tại điểm thành mạch máu bị yếu. 
Tại nơi túi phình hình thành thì thành mạch máu trở nên 

CAN THIỆP KỊP THỜI CHO BỆNH NHÂN
Bị Vỡ Túi Phình Mạch Máu Não

mỏng hơn và yếu hơn. Vì thành mạch quá mỏng nên dễ vỡ, 
máu tràn vào khoang ở xung quanh não, gọi là khoang dưới 
màng nhện gây nên xuất huyết khoang dưới nhện. Máu có 
thể tràn vào hệ thống dịch não tủy hoặc vào nhu mô não 
gây nên tụ máu trong não. Điều này có thể gây kích ứng, 
tổn thương hoặc phá hủy các tế bào não lân cận. Trong các 
trường hợp nghiêm trọng, tình trạng xuất huyết có thể gây  
tổn thương não, liệt, hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Tại Bệnh viện FV, ngoài đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và 
dày dặn kinh nghiệm thì với hệ thống trang thiết bị phòng  
Cathlab hiện đại sẵn có đã giúp bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp 
cận những kĩ thuật tiên tiến, giúp phát hiện và điều trị kịp thời, 
tăng tỉ lệ thành công và thời gian sống sau phẫu thuật.

T ừ tháng 05/2022, Bệnh viện FV triển khai chương trình tầm soát  
Bàn chân bẹt miễn phí cho tất cả các bé đến thăm khám tại khoa Nhi FV. 
Điều này giúp các bậc phụ huynh có thể phát hiện và có phương pháp 

can thiệp sớm để giúp trẻ phát triển hệ cơ xương toàn diện và khỏe mạnh.

Khi đến thăm khám tại khoa Nhi, các bé sẽ được các điều dưỡng hỗ trợ đo 
và chụp hình bàn chân bằng thiết bị chẩn đoán hình ảnh chuyên dụng,  
nhanh chóng và không xâm lấn bằng bất cứ dụng cụ nào. Trẻ có dấu hiệu bị 
bàn chân bẹt sẽ được hướng dẫn đến Phòng khám ACC để được tư vấn và có 
hướng điều trị thích hợp với từng độ tuổi.

Dấu hiệu bệnh lý bàn chân bẹt có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường như sau:
•   Trẻ đi chân hình chữ V
•   Khớp gối xoay lệch và có xu hướng chụm vào nhau
•   Cổ chân bị xoay đổ vào trong hay ra ngoài
•   Khi đứng thắng bàn chân sẽ không có phần hõm mà chạm sàn hoàn toàn

Theo các bác sĩ, giai đoạn từ 3 - 7 tuổi được coi là giai đoạn lý tưởng nhất 
để mang đế chỉnh hình đối với những trẻ bị tật bàn chân bẹt. Thời điểm này  
cấu trúc xương bàn chân sẽ dễ tác động để thay đổi và mang lại hiệu quả cao 
hơn so với trẻ ở độ tuổi lớn hơn. Tuy nhiên, kể cả khi ở độ tuổi trên 7 thì trẻ hoặc 
thậm chí người trưởng thành cũng được khuyến khích mang đế chỉnh hình để 
hỗ trợ cải thiện tình trạng, ngăn ngừa ảnh hưởng đến các khớp gối, lưng trong 
tương lai.

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

ACC là thành viên của Tập đoàn FV 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. 
Ngoài việc điều trị cho các bệnh nhân không có chỉ định dùng thuốc hay phẫu thuật, sau khi 
sáp nhập vào FV, các dịch vụ này sẽ hoàn thiện dịch vụ điều trị cho các bệnh nhân của các 

chuyên khoa ở FV như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh, Khoa Nhi, Sản phụ khoa, Tim mạch, Nội xương khớp, 
Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, Khoa Covid… Ngược lại, bệnh nhân đến khám và điều trị ở ACC khi có chỉ định 
điều trị bằng các phương pháp nội khoa hay ngoại khoa sẽ được chuyển đến để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện FV.

ACC hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, có đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên môn cao, cơ sở vật chất 
và trang thiết bị hiện đại. 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…

BÀN CHÂN


