
FV Can Thiệp Thành Công Cho Bệnh Nhân
BỊ HẸP VÀ TẮC ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN

B ệnh nhân L.H.S (50 tuổi, quốc tịch Singapore) nhập viện 
khoa Cấp cứu FV trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước 

đó, bệnh nhân thường bị đau sau khi ăn khoảng 2h và lặp đi lặp 
lại với tần suất và mức độ đau ngày càng tăng. Bệnh nhân có 
tiền sử hút thuốc lá, tăng cholesterol và cao huyết áp… Tất cả 
những yếu tố này cùng với hiện tượng đau bụng lặp đi lặp lại 
nói trên của bệnh nhân khiến Thạc sĩ, Bác sĩ Lương Ngọc Trung 
- Khoa Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện FV nghi ngờ đây là biểu 
hiện của thiếu máu đường ruột, triệu chứng điển hình của tổn 
thương động mạch mạc treo tràng trên

Sau khi thăm khám ban đầu, bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân 
chụp CT và kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy động mạch 
mạc treo tràng trên của ông S. bị bóc tách mạch nuôi ruột gây 
hẹp. Đường kính mạch treo tràng trên khoảng 10mm nay hẹp 
lại chỉ còn khoảng 3mm, khiến lưu lượng máu đi qua không đủ 
để nuôi ruột. 

Bệnh nhân L.H.S ngay lập tức được đưa vào phòng Can thiệp 
nội mạch (Cathlab) của FV để đặt stent nong rộng phần động 

mạch bị hẹp. Sau ca phẫu thuật kéo dài một tiếng đồng hồ,  
ông S. được cứu sống kịp thời và triệu chứng đau bụng cũng 
hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ Lương Ngọc Trung cho biết, bệnh lý này khi nhập viện 
thường sẽ có 2 trường hợp, cấp tính và mạn tính. Trường hợp 
bệnh nhân cấp tính, nghĩa là động mạch đột ngột bị tắc phải 
cấp cứu nhanh chóng để thông được động mạch nuôi ruột, nếu 
không sẽ có nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ ruột. Với trường hợp 
mạn tính, động mạch hẹp dần theo thời gian. Nghĩa là cơ thể có 
phản ứng thích nghi hình thành vòng nối xung quanh nên quá 
trình hẹp tắc động mạch diễn ra từ từ. “Khi có những triệu chứng 
ban đầu và được phát hiện sớm, bác sĩ sẽ có kế hoạch điều trị 
phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, có những trường 
hợp mạn tính bị chẩn đoán nhầm là rối loạn tiêu hóa, bệnh sẽ từ 
mạn tính biến thành cấp tính, xử lý không kịp thời sẽ nguy hiểm 
đến tính mạng”, bác sĩ Trung lưu ý.

Để đặt hẹn thăm khám cùng Bác sĩ Lương Ngọc Trung,
khoa Phẫu Thuật Mạch Máu, vui lòng liên hệ: 
(028) 5411 3333, máy nhánh: 1250

Từ năm 2022, Bệnh viện FV đã ký kết với Bảo Hiểm xã hội 
để chi trả cho các bệnh nhân có Bảo hiểm y tế để thực hiện 
các thủ thuật trong phòng Cathlab bao gồm can thiệp và 
đặt stent mạch máu… Với chương trình này, FV mong 
muốn tạo điều kiện để ngày càng nhiều bệnh nhân có 
cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật điều trị hiện đại cũng như 
dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế.

Vừa qua, khoa Chấn 
thương Chỉnh hình – 

Bệnh viện FV đã tổ chức 
thành công buổi giao lưu 
học thuật, với chuyên đề 
“Kỹ thuật thay khớp háng 
nhân tạo với đường mổ 
SuperPath”. Chương trình 
diễn ra vào sáng 04/06 tại 
Hội trường FV, với sự tham 
gia của hơn 60 người gồm 
các chuyên gia, các giảng 
viên và học viên CKI, CKII tại 
Đại học Y Dược Tp.HCM, các 
phẫu thuật viên, bác sĩ phục 
hồi chức năng, đang học tập 
và làm việc trong bộ môn 
chấn thương chỉnh hình, 
tại nhiều bệnh viện thuộc 
Tp.HCM và các tỉnh thành lân 
cận. 

Chương trình bao gồm 4 
phần: báo cáo Thay khớp 
háng nhân tạo với đường 
mổ SuperPath do TS.BS.  
Lê Trọng Phát (Trưởng khoa 
Chấn thương Chỉnh hình – 
Bệnh viện FV) trình bày; giới 
thiệu phương pháp Phục hồi 
chức năng sớm sau phẫu 
thuật tại Bệnh viện FV do TS. 
Catherine Cousin (Trưởng 
khoa Vật lý Trị liệu & Phục hồi 
Chức năng) trình bày; phần 
thực hành kiến thức tại chỗ 
và cuối cùng là phần hỏi đáp.

Thông qua buổi giao lưu 
học thuật lần này, PGS.TS.BS. 
Đỗ Phước Hùng - Trưởng 
bộ môn Chấn thương chỉnh 

hình và các giảng viên bộ 
môn tại Đại học Y Dược 
Tp.HCM hy vọng các bác sĩ 
tham dự sẽ đón nhận không 
chỉ kiến thức về phương 
pháp SuperPath, các phương 
pháp hỗ trợ phục hồi chức 
năng hiện đại, mà còn có 
được tinh thần học hỏi và 
không ngừng đổi mới. PGS 
Hùng chia sẻ: “Phát triển về 
mặt chuyên môn là yếu tố 
bắt buộc trong y khoa. Hơn 
nữa, nó còn thúc đẩy nhiều 
lĩnh vực xung quanh ngành y 
tế phát triển theo”. Ông cũng 
cho rằng, những buổi giao 
lưu học thuật sẽ tạo tiền đề 
cho các hợp tác nghiên cứu 
lớn hơn giữa Bệnh viện FV 
và Đại học Y Dược Tp.HCM 
trong tương lai.

Kết thúc buổi giao lưu 
học thuật, phía Bệnh viện 
FV, cũng như từ phía Bộ 
môn Chấn thương Chỉnh 
hình thuộc Đại học Y Dược 
Tp.HCM, hy vọng sẽ mở rộng 
chương trình thành các hội 
thảo lớn hơn. Thông qua 
đó sẽ giúp nhiều bác sĩ tiếp 
cận được với các kiến thức, 
kỹ thuật mới từ lý thuyết 
đến thực hành, mang lại lợi 
ích trước nhất là cho bệnh 
nhân, sau là giúp phát triển 
tay nghề cho các bác sĩ, kỹ 
thuật viên làm việc trong 
chuyên môn chấn thương 
chỉnh hình.
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BÁC SĨ NGUYỄN THỊ GIANG
THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA NHA & 
PHẪU THUẬT HÀM MẶT FV

BÁC SĨ HỒ NGỌC KHANH
THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA SẢN PHỤ KHOA 
BỆNH VIỆN FV

B ác sĩ Nguyễn Thị Giang tốt nghiệp Đại học Y Dược  
Cần Thơ năm 2005 và chuyên khoa I ngành Răng - 

Hàm - Mặt tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2014. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Thị Giang còn tham gia 
các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn như: chỉnh nha 
(2008 - 2009) và tiến hóa sinh học tại bệnh viện An Sinh,  
Thành phố Hồ Chí Minh (2008 - 2011), chỉnh hình răng mặt 
(2017) và phẫu thuật hàm mặt (2018) tại Bênh viện răng hàm 
mặt Trung Ương, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉnh nha nâng cao  
tại Singapore (2019).

Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha và 
phẫu thuật hàm mặt, bác sĩ Giang luôn mong muốn đem đến 
cho bệnh nhân một vẻ khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười thật 
tươi để tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 

Được biết, bác sĩ Giang từng có thời gian công tác 14 năm 
tại Bệnh viện An Sinh (2006-2020) trong vai trò bác sĩ chỉnh 
nha. Đến năm 06/2022, bác sĩ Nguyễn Thị Giang chính tham 
gia đội ngũ khoa Nha & Phẫu thuật hàm mặt Bệnh viện FV 
mang đến cho bệnh nhân phương pháp chỉnh nha tiên tiến, 
an toàn và cải thiện nụ cười để tự tin hơn.  

B ác sĩ Hồ Ngọc Khanh Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế năm 
2014 và chuyên khoa I ngành Sản Phụ khoa tại Đại học 

Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Ngoài ra bác sĩ  
Hồ Ngọc Khanh còn tham gia các khóa đào tạo chuyên 
ngành ngắn hạn như: Thụ tinh nhân tạo (2017), Siêu âm 
Sản Phụ khoa (2017), Phá thai nội khoa (2017), Phẫu thuật 
nội soi sản phụ khoa (2017), Bệnh lý Sàn Chậu - Điều trị  
nội khoa (2018), Phẫu thuật nội soi cắt tử cung (2021), Siêu âm  
Tổng quát (2018), Soi cổ tử cung (2018), Tư vấn tiền sản (2022),  
Cấy que tránh thai Implanon next (2017), Tư vấn tiền sản và 
chọc ối (2022).

Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề cùng chuyên môn sâu 
về lĩnh vực sản phụ khoa như: Quản lý thai nghén (sanh ngã 
âm đạo, sanh thường trên vết mổ cũ lấy thai, mổ lấy thai…); 
Phẫu thuật nội soi trong Sản phụ khoa: phẫu thuật nội soi 
thai ngoài tử cung, phẫu thuật các khối u buồng trứng, u xơ 
tử cung… Chẩn đoán trước sinh (Siêu âm sản phụ khoa- hình 
thái học thai nhi, chọc ối…), Phẫu thuật nội soi chuyên sâu, 
nội soi thăm dò, phẫu thuật các ca khó như: nhau tiền đạo, 
nhau cài răng lược, và nhận đỡ sinh cho rất nhiều sản phụ,  
điều trị thành công cho nhiều ca bệnh. Vì vậy, BS Hồ Ngọc Khanh 
luôn được bệnh nhân tin tưởng và quý mến. 

Trước đây, bác sĩ Hồ Ngọc Khanh đã từng tham gia công tác 
tại khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương 
(2014-2016); Bác sĩ điều trị cấp cao, khoa Sản Phụ khoa, 
Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (2016-2021); Cố vấn chuyên 
môn cho Bệnh viện Tâm Trí và giữ chức vụ  
Trưởng khoa Sản Phụ khoa thời gian 
2021-2022 của bệnh viện này;  
Cố vấn chuyên môn cho Viện Bảo Sanh 
Thiên Hậu từ 2017 đến nay: quản lý 
chuyên môn về sản phụ khoa và siêu 
âm sản phụ khoa.

Để đặt hẹn cùng bác sĩ Nguyễn Thị Giang,
Khoa Nha và Phẫu thuật Hàm Mặt, vui lòng liên hệ: 
(028) 5411 3435

Để đặt hẹn cùng bác sĩ Hồ Ngọc Khanh,
Khoa Sản Phụ Khoa-Trung tâm Điều trị Bệnh lý tuyến vú, 
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333, máy nhánh: 6000



ệnh viện FV đã triển khai dịch vụ niềng răng 
trong suốt với công nghệ VinciSmile tiên tiến 
mang đến cho bệnh nhân dịch vụ chỉnh nha 

thoải mái, thẩm mỹ nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu. 

Với công nghệ VinciSmile kỹ thuật số hiện đại, bệnh 
nhân sẽ nhìn thấy và trao đổi trước kết quả niềng 
răng với Nha sĩ thông qua phần mềm VinciSmile 3D 

Scheme. Các Nha sĩ sẽ cung cấp bộ khay niềng và 
sẽ hướng dẫn bệnh nhân thay khay theo từng 

giai đoạn (trung bình từ 4-6 tuần). Đồng 
thời, bệnh nhân cũng sẽ được kiểm tra 

định kỳ răng để theo dõi hiệu quả của 
quá trình niềng răng.

Những khay niềng răng sẽ tác động 
lên những điểm neo chặn gắn trên 
răng (hay còn gọi là attachment), 
từ đó sẽ làm răng dịch chuyển từ 

từ đến vị trí mong muốn, giúp bệnh 
nhân có một hàm răng đẹp và nụ cười 

hằng mơ ước. Tùy vào kết cấu răng hàm 
của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ có những chỉ 

định chỉnh nha thích hợp và các trường hợp 
chỉ định niềng răng với VinciSmile bao gồm: hô, 

móm, răng thưa, răng chen chúc, khớp cắn sâu, cắn 
hở,…

Ngoài dịch vụ chỉnh nha và chăm sóc răng 
miệng, Khoa Nha & Phẫu Thuật Hàm Mặt FV 
còn điều trị các bệnh lý liên quan đến răng-
hàm-mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 
như cắt hàm, gọt cằm tạo mặt V-line… Đội 

ngũ nhân viên y tế từ các bác sĩ phẫu thuật, 
chuyên gia hội chẩn, kỹ thuật viên cho đến y 

tá điều dưỡng được đào tạo bài bản, giàu kinh 
nghiệm, chuyên nghiệp và luôn tận tâm chăm sóc 

bệnh nhân. Cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ với 4 ghế 
khám răng, sử dụng kỹ thuật scan hình ảnh, chụp CT 
và X-quang toàn cảnh mới nhất cho phép bác sĩ chẩn 
đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân, từ đó đưa 
ra kế họach điều trị cá thể hóa cho từng trường hợp 
hiệu quả.

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

(028) 54 11 34 35


