
P hó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh 
với 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật 
tạo hình - thẩm mỹ, người đã mang đến cho 

hàng nghìn bệnh nhân những giải pháp khôi phục 
chức năng của các bộ phận trên cơ thể mà vẫn  
đảm bảo tính thẩm mỹ, giúp họ tự tin trở lại sinh hoạt, 
làm việc.

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1989 tại Trường  
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh danh tiếng, 
bác sĩ Quốc Khanh chọn Bệnh viện Trưng Vương là nơi 
công tác suốt mấy mươi năm sau đó. Đến năm 2000, 
bác sĩ Quốc Khanh tiếp tục tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa 
cùng trường và đến năm 2009, hoàn thành Luận án 
Tiến sĩ Y học chuyên ngành Ngoại Bỏng của Bộ Giáo dục  
và Đào tạo. Nhận thấy chuyên ngành Bỏng - Tạo hình 
- Thẩm mỹ cần là một đơn vị chuyên biệt để xử lý  
chính xác và chuyên sâu hơn các vấn đề về: bỏng, 
vết thương mạn tính, phẫu thuật tạo hình, phẫu 
thuật thẩm mỹ,... Bác sĩ Quốc Khanh chính là người  
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B ác sĩ Mã Lệ Quân tốt nghiệp năm 2003 
ngành Y Đa khoa tại trường Đại học 
Y khoa Phạm Ngọc Thạch và làm việc 

tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân Dân 
115 chuyên điều trị các bệnh lý về thần kinh. 
Thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân 
nguy kịch và có nguy cơ tử vong hay mang 
thương tật suốt đời khiến bác sĩ Mã Lệ Quân 
cảm thấy mình cần phải suy nghĩ về việc thay 
đổi chuyên ngành để có thể cứu chữa được 
nhiều bệnh nhân hơn nên đã quyết định 
học sâu về lĩnh vực Nội thần kinh. Đến năm 
2009, bác sĩ Mã Lệ Quân tốt nghiệp Thạc sĩ,  
Chuyên ngành Nội thần kinh, Đại học Y Dược 
TP.HCM và hiện tại đang tiếp tục theo học lên 
Chuyên khoa 2 chuyên ngành này.

Đặc biệt, bác sĩ Mã Lệ Quân còn có cơ hội 
được tham gia thêm khóa đào tạo nâng cao 
về Điện não đồ - động kinh, Đại học Malaya, 
Kualar Lumpur, Malaysia, năm 2017. Khóa học 
này giúp bác sĩ Quân có thể định vị được vị 
trí bất thường của động kinh, bắt được cơn 
động kinh và phân loại chúng để chẩn đoán  
chính xác hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị các bệnh 
lý về Động kinh, nội thần kinh tổng quát,  
bác sĩ Mã Lệ Quân chuyên điều trị các bệnh lý 
về: Động kinh, Bệnh lý nội thần kinh tổng quát, 
Đột quỵ, Đau đầu, Bệnh thần kinh ngoại biên, 
… đã giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh 
tật và sống khỏe mạnh.

Gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115,  
bác sĩ Mã Lệ Quân từng là bác sĩ khoa Cấp cứu 
những năm 2004 - 2010, sau đó chuyển đến 
khoa Nội thần kinh Tổng quát từ năm 2010 - 2020; 
và gần nhất là công tác tại khoa Điều trị 
Ngoại trú bệnh viện này từ năm 2020 - 2022. 
Đến tháng 12/2022, bác sĩ Mã Lệ Quân tham 
gia đội ngũ bác sĩ điều trị cấp cao, Đơn vị  
Nội thần kinh - khoa Nội, Bệnh viện FV.

Làm việc tại FV, bác sĩ Mã Lệ Quân mong muốn 
sẽ mang đến bệnh nhân những chẩn đoán 
chính xác và kịp thời để mang lại hiệu quả 
điều trị cao nhất có thể. Đồng thời, bác sĩ Quân 
cũng muốn được làm việc trong môi trường 
thăm khám thoải mái, cơ sở vật chất hiện đại 
và có thể dành đủ thời gian tư vấn, chia sẻ và 
đồng hành cùng người bệnh nhằm nâng đỡ và 
hi vọng phần nào giúp xoa dịu những lo lắng, 
thương tổn của họ trong suốt quá trình điều trị.

THS, BS. MÃ LỆ QUÂN 

B ác sĩ Dương Bích Thủy – khoa Bệnh Truyền nhiễm 
Bệnh viện FV nhận bằng Tiến sĩ Y học lâm sàng, 
Đại học Oxford, Vương Quốc Anh từ năm 2018. 

Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2007 
và trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành Bệnh Truyền nhiễm,  
Đại học Y Dược TP. HCM năm 2010. Bác sĩ Bích Thủy cho 
biết cơ duyên đưa mình đến với ngành bệnh truyền nhiễm vì nhận thấy bản thân, gia đình và những người 
thân đang sinh sống tại một đất nước nhiệt đới như Việt Nam với đa dạng loại bệnh truyền nhiễm cần được  
chăm sóc và điều trị. Đồng thời, đây chính là chuyên ngành hấp dẫn để các sinh viên y khoa, nhân viên y tế và 
chuyên gia sức khỏe không chỉ tại Việt Nam mà cả thế giới cùng hợp tác nghiên cứu chuyên sâu.

Với gần 15 năm công tác trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Bích Thủy có kinh nghiệm  
điều trị đa dạng các bệnh nhiễm như sốt xuất huyết Dengue, cúm, sởi, thủy đậu, viêm màng não … Đặc biệt, 
bác sĩ Thủy có niềm đam mê đối với các bệnh nhiễm trùng khó trị, nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế 
do các vi khuẩn đa kháng thuốc gây ra, nhiễm nấm xâm lấn, sốt không rõ nguyên nhân và bệnh lý nhiễm trùng 
mới nổi (COVID-19) … Chuyên ngành bệnh truyền nhiễm cũng bao gồm phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các 
bệnh viêm gan siêu vi A, B và C, nhiễm trùng ở bệnh nhân xơ gan, nhiễm trùng cơ hội ở bệnh nhân suy giảm 
miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS) và bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs)…

Đầu năm 2023, bác sĩ Dương Bích Thủy quyết định chuyển đến công tác tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện FV 
vì nhận thấy FV là một môi trường tiềm năng và cũng là bệnh viện tư nhân duy nhất tại khu vực phía Nam 
thành lập chuyên khoa này. FV hội tụ các chuyên gia giỏi về chuyên môn, với đầy đủ liên chuyên khoa, phòng 
xét nghiệm được trang bị hiện đại, cùng đội ngũ dược sĩ lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn có kinh nghiệm 
và nhiệt huyết. Vì vậy, bác sĩ Bích Thủy mong muốn bệnh nhân khi đến FV sẽ được điều trị một cách toàn diện 
nhất với đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và liệu trình hợp lý để giảm thiểu chi phí nhất có thể.  
Đồng thời, phát triển khoa Truyền nhiễm FV trở thành Trung tâm tư vấn và điều trị các vấn đề liên quan đến 
truyền nhiễm cũng là điều bác sĩ Bích Thủy hướng đến trong tương lai.

Hi vọng, bác sĩ Dương Bích Thủy sẽ là nhân tố đắc lực giúp đội ngũ khoa Truyền Nhiễm FV ngày càng phát triển 
mang đến cho bệnh nhân những giải pháp chẩn đoán và điều trị toàn diện, hiệu quả.

Để đặt hẹn thăm khám với Bác sĩ Dương Bích Thủy, Khoa Truyền nhiễm, 
Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 1329

TS, BS . DƯƠNG BÍCH THỦY
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THAM GIA ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ  
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Để đặt hẹn thăm khám với BS Phạm Trịnh Quốc Khanh , Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle, 
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7000

tiên phong thành lập khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ, 
Bệnh viện Trưng Vương và giữ chức vụ Trưởng khoa từ 
năm 2012 đến nay. Với nhiều cống hiến và nghiên cứu 
ứng dụng trong lĩnh vực y khoa, bác sĩ Quốc Khanh đã 
được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Phó Giáo sư ngành Y năm 2018.

Từ tháng 12/2022, bác sĩ Quốc Khanh chính thức tham gia 
đội ngũ bác sĩ Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ của  
Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle Bệnh viện FV và sẽ thực hiện 
các thủ thuật như: Phẫu thuật thẩm mỹ mặt (mắt, mũi, 
miệng, cằm,..), nâng ngực (đặt túi, treo ngực sa trễ,  
thu gọn ngực phì đại,...), tạo hình thành bụng, tạo hình 
bỏng, phương pháp giãn mô điều trị các tổn thương 
không mọc tóc, điều trị vết thương mạn tính (loét tiểu 
đường, loét do tì đè, loét tĩnh mạch,...), phẫu thuật điều 
trị dị tật bẩm sinh (Thiếu/ thừa ngón, sứt môi khe hở 
hàm ếch, bớt sắc tố, u sợi thần kinh,...), và các phương 
pháp trẻ hóa da ít xâm lấn như: căng chỉ, tiêm chất làm 
đầy, botox, laser,... do bác sĩ Khanh thực hiện cũng được 
các khách hàng ưu tiên lựa chọn trước khi bắt đầu xuất 
hiện các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, bác sĩ Quốc Khanh 
còn là một chuyên gia trong việc xử lí những biến chứng 
phẫu thuật thẩm mỹ cho các khách hàng đã được các 
nơi khác điều trị nhiều lần nhưng không thành công.

Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực y khoa đặc biệt là 
chăm sóc cho các vết thương cũng như làm đẹp cho 
hình thể, bác sĩ Quốc Khanh quan niệm một khuôn mặt 
hay dáng vóc đẹp thì trước tiên mọi đường nét trên đó 
phải hài hòa và cân đối với tỉ lệ của cơ thể. Tại Bệnh viện 
FV, bác sĩ Quốc Khanh mong muốn sẽ mang đến cho 
khách hàng những phương pháp làm đẹp an toàn, phù 
hợp dựa trên chỉ số nhân trắc học của cơ thể để họ có 
thể tự tin và xinh đẹp hơn. Phát triển FV Lifestyle với đa 
dạng các lĩnh vực và phương pháp thẩm mỹ, đồng thời, 
FV sẽ tạo dựng được một chuyên khoa Tạo hình và Chăm 
sóc vết thương bài bản để có thể phục vụ các bệnh nhân 
có nhu cầu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
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ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ UNG THƯ,
XƠ PHỔI VÀ VÕNG MẠC

N hằm hỗ trợ chi phí thuốc một phần dành cho tất cả các bệnh nhân, Bệnh viện FV 
đã xin phép Bộ Y tế và hợp tác cùng các công ty dược uy tín để mang đến cho  
bệnh nhân chương trình “Hỗ trợ miễn phí thuốc một phần” áp dụng cho một số loại 

thuốc nhất định, không giới hạn số lần mua. Chương trình được Bộ Y tế phê duyệt áp dụng 
tại một số ít bệnh viện ở Việt Nam, trong đó có Bệnh viện FV giúp bệnh nhân giảm gánh nặng 
chi phí điều trị để có thể an tâm tuân thủ phác đồ, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng 
cuộc sống. Đây là những loại thuốc chính hãng có giá thành rất cao và chưa nằm trong danh mục 
thuốc được Bảo hiểm Y tế chi trả. Cụ thể 07 loại thuốc được Bộ Y tế phê duyệt bao gồm:

Thuốc Tagrisso (Osimertinib)  
dùng cho bệnh nhân được chẩn đoán 
ung thư phổi không phải tế bào nhỏ 
tiến triển tại chỗ hoặc di căn có EGFR 

hoặc EGFR T790M dương tính với đột biến, 
hoặc Điều trị bổ trợ cho bệnh nhân trưởng thành 
ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) 
giai đoạn IB –IIIA có đột biến thụ thể yếu tố 
phát triển biểu bì (EGFR) dạng mất đoạn trên 
exon 19 hoặc đột biến điểm exon 21 L858R 
sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u hoàn toàn. 
Bệnh nhân mua 01 đợt thuốc Tagrisso sẽ 
được tặng 01 đợt thuốc miễn phí, thời gian  
áp dụng từ 05/06/2020 đến khi hết chương trình.

Thuốc Imfinzi (Durvalumab)  
dùng cho bệnh nhân ung thư phổi 
không phải tế bào nhỏ giai đoạn III 
không thể phẫu thuật, chưa tiến triển 

sau hóa xạ trị đồng thời có platinum.  
Khi mua 01 đợt điều trị bằng Imfinzi,  
bệnh nhân được tặng 01 đợt, thời gian  
áp dụng từ 06/04/2022 đến 01/12/2025.

Thuốc Lynparza (Olaparib) chỉ định 
cho bệnh nhân mắc Ung thư buồng trứng, 
Ung thư vú. Khi bệnh nhân Mua 01 
hộp Lynparza, sẽ được tặng 01 hộp, 

thời gian áp dụng từ 06/04/2022 đến 
31/12/2025.

Thuốc PERJETA (Pertuzumab) 
dành cho bệnh nhân ung thư vú  
dương tính với HER2. Sau khi bệnh nhân 
thanh toán 02 lọ Perjeta, được tặng 

miễn phí 01 lọ Perjeta, thời gian áp dụng  
từ 19/08/2022 đến 31/12/2023.

Thuốc KEYTRUDA (Pembrolizumab) 
áp dụng cho bệnh nhân Việt Nam 
và bệnh nhân người nước ngoài 
mắc các loại U hắc bào ác tính,  

Ung thư phổi không tế bào nhỏ, U lympho 
Hodgkin kinh điển, Ung thư biểu mô  
đường tiết niệu, Ung thư đầu cổ, Ung thư  
dạ dày, Ung thư tế bào vi thể bất ổn cao, 
Ung thư cổ tử cung, Ung thư biểu mô tế bào gan. 
Khi mua 01 hộp KEYTRUDA sẽ được tặng 
01 hộp KEYTRUDA, thời gian áp dụng từ 
01/08/2022 đến 31/12/2023.

Thuốc Eylea (Aflibercept)  
dùng cho bệnh nhân mắc bệnh lý 
võng mạc. Khi thanh toán 01 lọ Eylea  
bệnh nhân sẽ được tặng 01 lọ,  

áp dụng từ 26/09/2022 đến 26/09/2024.

Thuốc OFEV (Nintedanib)  
dành cho bệnh nhân điều trị xơ 
phổi vô căn (IPF), phổi mô kẽ xơ hóa  
tiến triển khác (ILDs) có kiểu hình 

tiến triển và điều trị bệnh phổi mô kẽ do  
xơ cứng bì hệ thống (SSc-ILD), dùng kết hợp 
với decetaxel điều trị ung thư phổi không  
tế bào nhỏ (NSCLC) tại chỗ tiến triển, di căn 
hoặc NSCLC tái phát là ung thư biểu mô tuyến 
theo mô học sau khi đã điều trị bước một 
bằng hóa trị liệu. Bệnh nhân mua 02 hộp 
OFEV sẽ được tặng 01 hộp, thời gian  
áp dụng từ 09/11/2022 đến 31/12/2025.

Điều kiện áp dụng:
• Chương trình được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân khám tại FV, có toa thuốc theo 

chỉ định của bác sĩ nằm trong danh mục 07 loại thuốc nêu trên.
• Bệnh nhân sẽ được tư vấn cụ thể về cách thức, thời gian áp dụng trước khi quyết định. 
• Bệnh nhân sẽ được kí cam kết khi bắt đầu tham gia.
• Chương trình sẽ được duy trì cho đến khi bệnh nhân ngưng điều trị theo chỉ định của 

bác sĩ hoặc tự quyết định dừng tham gia hoặc hết thời hạn của chương trình.

Nhiều năm qua, Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, Khoa Mắt và Phẫu Thuật Khúc Xạ, 
và Đơn vị Nội Phổi - Khoa Nội nói riêng và Bệnh viện FV nói chung đã liên tục phát triển 
và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh hiệu quả cho bệnh nhân. Đồng thời,  
FV cũng không ngừng cập nhật và áp dụng các phương pháp tiến bộ, các kỹ thuật tiên tiến 
trên thế giới giúp tối ưu hiệu quả chữa trị. Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tâm huyết, 
dành nhiều thời gian quan tâm và thấu hiểu từng trường hợp bệnh. Mỗi bệnh nhân được 
tư vấn cụ thể, có phác đồ điều trị riêng biệt tùy theo thể trạng, giai đoạn bệnh, tiểu sử bệnh lý… 
Môi trường điều trị chất lượng chuẩn quốc tế cùng với cơ sở vật chất hiện đại giúp bệnh nhân 
an tâm điều trị, suy nghĩ tích cực, giữ vững niềm tin vượt qua những căn bệnh ngặt nghèo.



N hiều người cho rằng, thoát vị  
đĩa đệm không thể phòng ngừa 
cũng như không thể phục hồi. 

Điều này chưa thực sự đúng. Khi điều trị 
thoát vị đĩa đệm, các bác sĩ thuộc các 
chuyên khoa khác nhau có thể chỉ định  
nhiều phương pháp khác nhau:  
vi phẫu loại bỏ nhân đệm; siêu âm 
hoặc chiếu laser trị liệu; hoặc nắn chỉnh  
cột sống,... Tất cả các phương pháp này 
đều hiệu quả trong việc giảm đau và 
thậm chí giảm kích thước của phần 
đĩa đệm lồi ra. Tuy nhiên, hiệu quả 
chỉ trong thời gian ngắn chỉ vài tuần  
cao nhất là vài tháng và khi tái phát thì  
tình trạng bệnh có phần tệ hơn trước. 

Theo Bác sĩ Marc Tafuro - chuyên khoa 
Thần kinh Cột sống, Phòng khám ACC 
– Thành viên Tập đoàn FV, sở dĩ các 
phương pháp điều trị giảm kích thước 
phần đĩa đệm thoát vị có hiệu quả giảm đau 
thời gian đầu nhưng bệnh lại dễ tái phát 
là do chỉ giải quyết triệu chứng đau mà 
không điều trị nguyên nhân gây thoát vị 
cơ yếu đi do lối sống ngồi nhiều, ít vận động. 
Vì vậy, cần xem xét các phương pháp 

tăng cường sức mạnh của nhóm cơ 
dựng cột sống để hỗ trợ phần đĩa đệm.

Tại Phòng khám Chuyên khoa Thần kinh 
cột sống ACC, các bác sĩ sẽ sử dụng kết hợp 
các phương pháp chỉnh nắn chính xác 
lên cột sống, vật lý trị liệu công nghệ 
tiên tiến nhất và chương trình Pneumex 
PneuBack giúp làm tăng sức mạnh 
cột sống nổi tiếng thế giới. Pneumex 
PneuBack hiện là phương pháp tiên 
tiến mang đến hiệu quả đáng kể trong 
điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa  
cột sống, phục hồi chức năng cho bệnh nhân 
mất khả năng đi lại tại Mỹ và các nước 
phát triển ở châu Âu. Liệu trình này sẽ  
hoạt động hiệu quả khi mà các phương pháp 
giảm áp khác không phát huy tác dụng. 
Pneumex Pneuback được thiết kế để 
tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ  
nâng đỡ cột sống hỗ trợ đĩa đệm và thúc đẩy 
không chỉ quá trình hồi phục nhanh chóng 
mà còn kéo dài hiệu quả điều trị cho 
phép đĩa đệm trở lại trạng thái trước khi 
bị tổn thương và đĩa đệm có thể trở lại 
tình trạng ban đầu.

FV chính thức đạt chứng nhận

GCPGCP

PNEUMEX
PNEUBACK
CƠ HỘI PHỤC HỒI HOÀN TOÀN
CHO BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

Phương pháp

Phòng khám ACC – thành viên tập đoàn FV luôn tự hào khi 
mang đến cho bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất 
với hiệu quả dài lâu mà không cần dùng thuốc hay can thiệp 
phẫu thuật. ACC sở hữu đội ngũ 100% bác sĩ nước ngoài giàu 
kinh nghiệm chuyên môn, tận tâm và đặt sức khỏe bệnh nhân 
là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, ACC cũng áp dụng nhiều công nghệ 
tiên tiến nhất thế giới, với mục tiêu mang tới chuyên khoa  
Trị liệu Thần kinh Cột sống tốt nhất phục vụ cho người dân đang 
sinh sống trong khu vực.

Để đặt hẹn với đội ngũ bác sĩ ACC, vui lòng liên hệ:

Quận 1, 99 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM:

(028) 3939 3930
Quận 5, Lầu 1, Tản Đà Court, 86 Tản Đà, Quận 5, TP.HCM

(028) 3838 3900
Hà Nội, 44 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,

(024) 3265 6888
Đà Nẵng, 112 – 116 đường 2 tháng 9, Quận Hải Châu,

(0236) 3878 880

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

T háng 01/2023, Bệnh viện FV chính thức được Bộ Y tế cấp chứng nhận  
“Thực hành Tốt Thử nghiệm Lâm sàng” (Good Clinical Practice - GCP) mang 
đến nhiều cơ hội được sử dụng thuốc thế hệ mới hoàn toàn miễn phí cho 

bệnh nhân. Đồng thời, chứng nhận GCP cũng giúp bác sĩ tự tin hơn trong việc nghiên cứu 
khoa học liên quan đến lâm sàng. FV là một trong số ít các bệnh viện tư nhân tại  
Việt Nam được cấp chứng nhận GCP và để đạt được thành quả này, bệnh viện đã viết 
gần 40 quy trình từ lựa chọn và tư vấn cho người bệnh, các quy trình chuyên môn 
của Khoa Dược và Phòng thí nghiệm, quản lý và đảm bảo an toàn người bệnh,…

Xuất phát từ dự định hợp tác cùng các hãng dược lớn và uy tín trên thế giới vào việc 
thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị ung bướu, Trung tâm Hy vọng bệnh viện FV đã 
xúc tiến kế hoạch xin cấp chứng nhận GCP. Tuy nhiên, không dừng lại ở mức độ  
thử nghiệm thuốc hóa dược lâm sàng, FV sẽ mở rộng phạm vi tham gia nghiên cứu hơn 
nữa. “Chúng tôi hy vọng sẽ tham gia thử nghiệm cho cả sinh phẩm y tế, thuốc tương tự sinh 
học. Như vậy sẽ có nhiều chuyên khoa có khả năng tham gia vào nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng hơn”, Chị Nguyễn Thị Lý (Trưởng phòng Hành chính Y khoa) cho biết.

Việc đạt được chứng nhận GCP mang một ý nghĩa quan trọng đối với bệnh viện FV, 
đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học và giảm áp lực chi phí điều trị cho các bệnh nhân 
(đối tượng đăng ký tham gia vào nghiên cứu lâm sàng). Theo đó, người bệnh tham gia 
vào quá trình thử nghiệm lâm sàng đều được đảm bảo quyền lợi, cung cấp đầy đủ 
thông tin về chương trình thử nghiệm, đồng thời được đơn vị tài trợ chi trả toàn bộ 
chi phí điều trị trong thời gian tham gia nghiên cứu

Phát triển nghiên cứu khoa học và mang lại
lợi ích điều trị cho nhiều bệnh nhân 

Đoàn đánh giá Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo 
Bộ Y tế trong đợt làm việc tại FV vào cuối năm 2022


