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BÁC SĨ NGÔ LONG PHI
THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA NHA & PHẪU THUẬT HÀM MẶT FV

B ác sĩ Ngô Long Phi tốt nghiệp  
Đại học Y Dược, Thành phố  
Hồ Chí Minh năm 2013.  

Bên canh đó, bác sĩ Ngô Long Phi còn 
tham gia các khóa đào tạo nâng cao 
về: Phẫu thuật hàm mặt, Bệnh Viện 
Răng Hàm Mặt Trung Ương, Thành phố  
Hồ Chí Minh (2016), Cấy ghép nha khoa,  
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt, Thành phố 
Hồ Chí Minh (2017), Phẫu thuật tạo hình 
thẫm mỹ và tạo hình, Học Viện Quân Y,  
Hà Nội (2021).

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực phẫu thuật hàm mặt, bác sĩ mong 
muốn sẽ góp phần xây dựng lĩnh vực 
phẫu thuật hàm mặt an toàn, chính xác 

và thẩm mỹ dựa trên phân tích chuyên 
môn và sự hỗ trợ của công nghệ để tạo 
ra kết quả điều trị mong muốn.

Được biết, bác sĩ Ngô Long Phi từng 
tham gia công tác tại Bệnh viện Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (2014-
2018); Bác sĩ phẫu thuật tạo hình, Chỉnh 
nha - Tái tạo, Bệnh Viện Phẫu Thuật 
Thẫm mỹ Kangnam (2018-2020); Bác sĩ 
Phẫu thuật Nha, Nha Khoa Diva từ năm 
2020.

Từ tháng 03/2022, bác sĩ Ngô Long Phi 
tham gia đội ngũ bác sĩ phẫu thuật hàm 
mặt, khoa Nha & Phẫu thuật hàm mặt 
Bệnh viện FV.

N gày 23/07/2022, Bệnh viện FV đã tổ chức 
thành công Hội thảo chuyên đề Điện sinh lý  
tim & Phẫu thuật ghép gan tại Hội trường 

Bệnh viện FV và trên nền tảng trực tuyến Zoom, với 
sự tham dự của các bác sĩ đang làm việc tại Tp.HCM và 
các tỉnh thành lân cận. Hội thảo lần này là bước đầu, 
đánh dấu sự hợp tại giữa Bệnh viện FV và Bệnh viện 
AIG (Ấn Độ).

Bệnh viện AIG (https://aighospitals.com/) là một 
trong những bệnh viện hàng đầu Châu Á, đồng thời là 
đơn vị có vị thế lớn trên thế giới về điều trị bênh lý tim 
mạch và tiêu hóa, gan, mật, tụy, đặc biệt là phẫu thuật 
ghép gan với hàng ngàn ca thành công. Hội thảo lần 
này đã mang lại nhiều kiến thức mới, cũng những 
kinh nghiệm lâm sàng, từ các báo cáo khoa học của 
các diễn giả, gồm các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh 
viện AIG, Bệnh viện TW Quân Đội 108, Bệnh viện Nhi 
Đồng 1 và Bệnh viện FV.  Trong phiên 1, bài báo cáo 
của ThS. BS. Hồ Minh Tuấn (Trưởng khoa Tim Mạch - 
Bệnh viện FV) và bác sĩ Hoàng Quang Minh (Bác sĩ điều 
trị cấp cao Khoa Tim Mạch Bệnh viện FV), cho thấy 
những tiến bộ vượt trội trong những năm gần đây tại  
Khoa Tim Mạch Bệnh viện FV, trong điều trị các bệnh 
lý loạn nhịp và xử trí các ca can thiệp tim mạch. Việc 
xây dựng phòng Cathlab, phát triển các kỹ thuật chẩn 
đoán hình ảnh như Cardiac CT, hay xây dựng các quy 
trình xử lý các ca can thiệp tim mạch, áp dụng các 
hướng dẫn tiên tiến trên thế giới, đầu tư số lượng lớn 
máy holter,... 

Tiếp nối phiên 1, ThS. BS. Bùi Gio An (Trưởng Đơn vị 
Nhịp Tim– Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 
1) đã trình bày nội dung “Chỉ định và hiệu quả của 
can thiệp loạn nhịp bằng RF ở trẻ em”, một đề tài hiện 
vẫn chưa được tiếp cận rộng rãi tại Việt Nam. Trong 
chủ đề cuối cùng của phiên này, bác sĩ C. Narasimhan 
(Trưởng khoa Điện sinh lý tim & Tư vấn Tim Mạch tại 
Trung tâm y khoa AIG), một trong những nhà tiên 
phong trong lĩnh vực điện sinh lý tim tại Ấn Độ đã có 
phần trình bày từ tổng quát đến chi tiết về bệnh lý 
nhịp tim, đồng thời đề xuất các kỹ thuật điều trị từ nội 
khoa đến ngoại khoa, cho từng trường hợp cụ thể và 
khuyến nghị các bác sĩ cần thận trọng trong việc chỉ định.  

Đặt hẹn khám bệnh cùng
bác sĩ Ngô Long Phi, khoa Nha & 
Phẫu thuật hàm mặt FV
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3435

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

ĐIỆN SINH LÝ TIM &
PHẪU THUẬT GHÉP GAN
Mang Lại Nhiều Cơ Hội Hợp Tác Y Khoa 
Trong Tương Lai

Phiên 2 của hội thảo được điều phối bởi BS. CKII.  
Bùi Nhuận Quý (Trưởng khoa Tiêu hóa & Gan Mật  
Bệnh viện FV). Trọng tâm của phiên 2 xoay quanh chủ đề 
phẫu thuật ghép gan, một phương pháp đã được chứng 
minh là giúp tăng thời gian sống với chất lượng tốt hơn, 
cho các bệnh nhân gan sau điều trị. Bài báo cáo đầu tiên 
trong phiên 2, trình bày vấn đề điều trị các bệnh lý gan do 
rượu, được chia sẻ bởi bác sĩ Mithun Sharma (Giám đốc 
Trung tâm Gan & Y học Tái tạo - Tư vấn viên cao cấp về 
ghép gan tại Trung tâm y khoa AIG). Tiếp đó, bài báo cáo 
của BS. CKII. Phan Văn Thái thể hiện bức tranh tổng quát 
về phẫu thuật gan tại FV, cũng như các kế hoạch phát 
triển kỹ thuật điều trị ngoại khoa cho bệnh lý gan.  
Trong 2 bài báo cáo cuối của hội thảo, một trong các 
chuyên gia hàng đầu Việt Nam về ghép gan, TS. BS.  
Lê Văn Thành (Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan–Mật–Tụy 
Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108), cùng chuyên gia 
đẳng cấp thế giới từng tham gia hơn 3000 ca ghép gan, 
bác sĩ P. Balachandran Menon (Giám đốc Khoa Cấy ghép 
gan & Phẫu thuật Gan Mật Trung tâm y khoa AIG), đã 
trình bày tình hình phát triển và những tiến bộ mới nhất 
trong kỹ thuật ghép gan tại Việt Nam, Ấn Độ, cũng như 
tình hình chung trên thế giới. 

Hội thảo Chuyên đề Điện sinh lý tim & Phẫu thuật ghép 
gan đã mang lại nhiều kiến thức mới, hữu ích cho các 
bác sĩ tham dự. Qua đó mở ra những bước hợp tác sắp 
tới giữa Bệnh viện FV và Bệnh viện AIG nói riêng, cũng 
như giữa y khoa Việt Nam và y khoa Ấn Độ nói chung. 
Sau cùng sẽ mang về lợi ích là hiệu quả điều trị cho người 
bệnh, nhờ vào những kỹ thuật y khoa hiện đại, với chi phí 
điều trị hợp lý ngay tại Việt Nam.



Khoa Tai Mũi Họng FV đã triển khai dịch vụ điều trị 
phì đại cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần với nhiều 

ưu điểm vượt trội so với các phương pháp trước đó.  
Hiện nay, khoa Tai Mũi Họng FV là một trong số ít bệnh 
viện tại TP. HCM sở hữu và triển khai kỹ thuật Đốt dưới 
niêm mạc thu nhỏ Cuốn mũi dưới bằng sóng cao 
tần thương hiệu CURIS®. Đây là máy cắt đốt tần số cao  
(High radiofrequency) phiên bản mới nhất của Sutter,  
sản phẩm là sự kết hợp của những công nghệ tiên tiến 
nhất, mang đến độ chính xác cao trong quá trình phẫu 
thuật, tối thiểu xâm lấn nên giúp vết thương mau lành. 

Với chế độ đốt giảm thể tích RaVoR™ và que đốt cuốn mũi 
chuyên biệt, bác sĩ có thể làm giảm thể tích mô một cách 
chính xác và nhắm trúng mục tiêu. Bằng cách sử dụng 
tần số vô tuyến để tạo ra các tổn thương bằng năng 
lượng ion hóa trong mô dưới niêm mạc của cuốn mũi và 
tạo sẹo, toàn bộ thể tích mô sẽ giảm xuống với tác động 
rất ít trên các mô xung quanh.

ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI CUỐN MŨI DƯỚI 
BẰNG SÓNG CAO TẦN

An Toàn, Ít Xâm Lấn, Mau Phục Hồi Tại FV
Một điểm khác biệt nữa của phương pháp đốt cuốn 
mũi bằng tần số vô tuyến so với các phương pháp 
truyền thống là giúp cho quy trình tương đối nhanh 
chóng và không gây đau đớn, ít gây chảy máu trong 
mô, ít tạo vảy. Hơn nữa, chức năng niêm mạc mũi 
vẫn được bảo tồn.

Đối tượng được chỉ định đốt cuốn mũi bằng sóng 
cao tần
Khi cuốn mũi sưng quá mức gây nhiễm trùng, nghẹt 
mũi và nhiều vấn đề sức khỏe khác, bác sĩ sẽ chỉ định 
bệnh nhân can thiệp đốt cuốn mũi dưới. Cụ thể trong 
các trường hợp sau:

•   Ngưng thở khi ngủ nhưng khó đeo mặt nạ CPAP  
    mũi do tắc nghẽn tại mũi với nguyên nhân là phì  
    đại cuốn mũi.
•   Nghẹt mũi do phì đại niêm mạc cuốn mũi 
•   Nghẹt mũi và chảy nước mũi quá mức do  
     nguyên nhân hoặc có liên quan đến phì đại cuốn mũi.
•   Viêm mũi mạn không đáp ứng điều trị nội khoa.
•   Phì đại cuốn mũi và có hiện tượng ứ đọng chất  
    nhầy sau phẫu thuật nâng mũi, sửa mũi, nội soi  
    qua đường mũi hoặc chỉnh hình vách ngăn.

Ngoài tính năng đốt cuốn mũi thì máy CURIS® còn có 
có thể ứng dụng để điều trị các bệnh lý tại khoa Tai 
Mũi Họng FV như:

•   Cắt amidan theo phương pháp bipolar
•   Điều trị ngáy bằng phương pháp đốt dưới niêm mạc  
     và chỉnh hình màn hầu (RF UPPP), thu nhỏ đáy lưỡi
•   Phẫu thuật thanh quản, nắp thanh thiệt ...

Để đặt hẹn khám bệnh tại khoa Tai Mũi Họng, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 34 41 hoặc (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7711

Để đặt hẹn thăm khám với Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Công Minh –  
Trưởng khoa Tai Mũi Họng, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 34 41 
hoặc (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7711

Bệnh nhân Đ.T.O. 90 tuổi (TP. HCM) bị chảy máu mũi 
nhiều lần, dù đã được điều trị nội khoa một thời 

gian và đã được can thiệp cầm máu nhưng tình trạng 
của bà vẫn không thuyên giảm. Đến tháng 10/2021, 
bệnh nhân nhập viện tại FV trong tình trạng tái chảy 
máu mũi lượng nhiều và được Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Công Minh 
- Trưởng khoa Tai Mũi Họng chẩn đoán là chảy máu 
mũi tái phát do viêm xoang mạn tính. Sau khi đánh giá 
bệnh trạng, xem lại bệnh sử cùng với việc bệnh nhân 
đã cao tuổi nên bác sĩ Võ Công Minh quyết định phẫu 
thuật thắt động mạch bướm khẩu cái bán khẩn để 
điều trị dứt điểm.

Bệnh nhân được tiến hành gây mê để thực hiện phẫu 
thuật. Bác sĩ Võ Công Minh sử dụng phương pháp nội 
soi để bộc lộ động mạch bướm khẩu cái và tiến hành 
thắt động mạch này để ngăn tình trạng chảy máu tái 
phát. Bướm khẩu cái là động mạch nằm ở thành bên 

sàn sọ giữa, cung cấp máu cho hệ thống xoang mũi 
qua hai nhánh chính là nhánh mũi xoang đưa máu đến 
các cuốn mũi và nhánh vách ngăn. Việc bị viêm xoang 
lâu năm sẽ khiến niêm mạc xoang phù nề, dễ bị tổn 
thương và gây chảy máu. Thủ thuật được hoàn thành 
sau 1h đồng hồ, bệnh nhân được xuất viện hai ngày 
sau đó và không còn tình trạng chảy máu mũi tái phát 
nữa.

Theo bác sĩ Võ Công Minh, có nhiều phương pháp để 
cầm máu mũi như đặt bấc mũi trước, sau, đặt bóng 
kép, đông điện… Cùng với sự phát triển của nội soi, 
kỹ thuật thắt động mạch bướm khẩu cái đã giúp bệnh 
nhân điều trị dứt điểm chứng chảy máu mũi tái phát 
một cách an toàn và hiệu quả. Ưu điểm của phương 
pháp này là ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh thay 
vì dùng kĩ thuật mổ hở trước đây phải mở thành sau 
xoang hàm mới có thể tiếp cận được động mạch bướm 
khẩu cái và động mạch hàm trong gây sang chấn và 
làm hỏng cấu trúc của sọ mặt người bệnh. 

Chảy máu mũi là một trong những tình trạng cấp cứu 
hay gặp nhất trong chuyên khoa Tai Mũi Họng. Có rất 
nhiều nguyên nhân gây chảy máu mũi như: tăng huyết 
áp, rối loạn đông máu, chấn thương vùng hàm mặt, 
khối u… hoặc nhiều trường hợp không rõ nguyên 
nhân gọi là chảy máu mũi tự phát. Phần lớn các trường 
hợp chảy máu mũi ở mức độ nhẹ và vừa, thường tự cầm 
hoặc điều trị nội khoa có thể khỏi. Tuy nhiên có một số 
trường hợp chảy máu mũi mức độ nặng hoặc tái phát 
nhiều lần nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến 
sức khỏe người bệnh. Bác sĩ sẽ chỉ định của kỹ thuật 
thắt động mạch bướm khẩu cái cho những trường hợp 
chảy máu mũi nặng, tái phát nhiều lần hoặc sau thất 
bại của các phương pháp cầm máu khác.

THẮT ĐỘNG MẠCH
BƯỚM KHẨU CÁI
Điều Trị Chảy Máu Mũi Tái Phát
Cho Bệnh Nhân 90 Tuổi



Cứu Sống Kịp Thời
Du Khách Singapore bị

NHỒI MÁU CƠ TIM
LOẠI HIẾM GẶP 

Để đặt lịch thăm khám tim mạch,
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3467
Cấp cứu: (028) 5411 3500

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

Bác sĩ Hồ Minh Tuấn - Trưởng 
khoa Tim Mạch FV cùng ê-kíp 

đã kịp thời cứu sống một du 
khách Singapore bị nhồi máu cơ 
tim cấp. Tình trạng thuyên tắc 
hoàn toàn động mạch vành trái ở 
bệnh nhân này là một dạng bệnh 
hiếm gặp, chỉ chiếm 0,5% những 
ca cấp cứu nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân Chen.C.Y người 
Singapore, 49 tuổi đến khoa 
Cấp cứu FV trong tình trạng đau 
thắt vùng ngực trái đến toát mồ 
hôi, huyết áp xuống thấp dần từ 
90/60mmHg rồi 80/50mmHg. 
Bệnh nhân cho biết bị đau ngực 
suốt 1 tiếng đồng hồ trước khi 
đến bệnh viện. Ngay sau khi đo 
điện tâm đồ, phát hiện dấu hiệu 
nhồi máu cơ tim, phòng cấp cứu 
nhanh chóng kích hoạt báo động 
đỏ đến đội ngũ Can thiệp Tim 
mạch, khẩn cấp đưa bệnh nhân 
vào phòng Cathlab.

Tình trạng bệnh nhân tiếp tục trở 
nặng với các dấu hiệu vô cùng 
nguy hiểm, huyết áp tiếp tục hạ 
thấp, bệnh nhân lập tức được 
chụp động mạch vành. Kết quả 
chụp động mạch vành dưới hệ 
thống số hóa xóa nền DSA cho 
thấy động mạch vành trái thuyên 
tắc hoàn toàn. Ngay lập tức, một 

ống thông siêu nhỏ được đưa vào 
theo đường động mạch để giải 
quyết nhanh nhất tình trạng tắc 
nghẽn trên.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Minh Tuấn, 
trưởng khoa Tim Mạch Bệnh viện 
FV cho biết, nhánh chính động 
mạch vành trái là đường cung cấp 
70-80% máu nuôi tim, trường hợp 
bệnh nhân Singapore này là tắc 
hoàn toàn nhánh chính bên trái, 
thuộc dạng nguy cấp hiếm gặp, 
300-400 ca mới có một ca như vậy. 
Nếu bệnh nhân do dự tự theo dõi 
tại nhà thì đa số sẽ tử vong hoặc 
vào bệnh viện trong tình trạng 
tụt huyết áp, phù phổi, sốc tim và 
loạn nhịp, có người tử vong ngay 
ở phòng cấp cứu, không thể hồi 
sức. “Xác định tình trạng khẩn 
cấp, ngay lập tức chúng tôi cho 
luồn ống nong mạch vành bằng 
bóng, tái lập được dòng máu đảm 
bảo cơ tim sống lại, sau đó nhanh 
chóng đặt stent bảo vệ động 
mạch vành. Sau khi đặt stent 
xong, bệnh nhân đã được bảo 
toàn tính mạng. Đến nay, bệnh 
nhân không còn đau thắt ngực, 
ăn uống bình thường và có thể đi 
lại nhẹ nhàng”.

Trong những trường hợp tương 
tự, theo y văn, điều quan trọng 
nhất là phải tranh thủ tối đa thời 
gian cho phép để cứu sống bệnh 
nhân. “Quy định của quốc tế là 
từ khi bệnh nhân vào viện đến 
khi kết thúc ca phẫu thuật phải 
dưới 90 phút. Nhưng FV thì đặt 
tiêu chí cao hơn, là 70 phút. Riêng 
trường hợp đặc biệt nguy hiểm 
này thì chúng tôi tranh thủ từng 
giây từng phút để cứu sống bệnh 
nhân. Và nhờ triển khai nhuần 
nhuyễn quy trình cấp cứu khi có 
ca nặng, nên thời gian bệnh nhân 
từ lúc có mặt tại phòng cấp cứu 

đến khi được đưa vào phòng 
Cathlab chỉ hơn 10 phút, và từ lúc 
chụp ống thông tim đến đặt stent 
diễn ra chưa đầy 25 phút. Đội ngũ 
ca trực đã tranh thủ được thời 
gian vàng để cứu bệnh nhân, hạn 
chế tối đa biến chứng của bệnh”, 
bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Từ ngày 01.11.2021, Bệnh viện 
FV kết hợp cùng Bảo hiểm Xã 
hội TP.HCM mở rộng phạm vi áp 
dụng khám chữa bệnh bằng Bảo 
hiểm y tế Nhà nước cho các dịch 
vụ điều trị kỹ thuật cao tại Trung 
tâm Can thiệp tim - mạch (Cardiac 
Cathlab) FV như:

•   Chụp, nong và đặt stent 
động mạch vành, động mạch 
mạc treo, động mạch thận…
•   Chụp mạch số hóa xóa nền 
(DSA)
•   Thăm dò điện sinh lý và điều 
trị rối loạn nhịp tim bằng sóng 
cao tần thông thường
•   Đặt máy, thay máy và cập 
nhật máy tạo nhịp vĩnh viễn, 
máy phá rung (ICD) và máy tái 
đồng bộ cơ tim (CRT)
•   Các thủ thuật khác theo 
danh mục kỹ thuật được phê 
duyệt bởi BHXH

Với việc hợp tác này, bệnh nhân 
có thể được Bảo hiểm xã hội chi 
trả lên đến 45% các chi phí điều 
trị tại Bệnh viện FV theo quy định 
của BHXH, trong đó bao gồm các 
chi phí phẫu thuật và vật tư cấy 
ghép, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao


