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Từ ước mơ có một cơ sở thực hành cho các bác sĩ tương 
lai, Phòng khám đa khoa thuộc trường Đại học Y Dược 

TPHCM ra đời như một sự sáng tạo đột phá. Trải qua nhiều 
năm phát triển, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là minh 
chứng rõ rệt cho sự thành công của mô hình tiên tiến kết 
hợp Trường và Bệnh viện. Niềm tin thương hiệu “Bệnh viện 
đại học” trong cộng đồng ngày một lan tỏa rộng khắp mọi 
miền trong và ngoài nước.

MÔ hÌnh TiÊn TiẾn KẾT hợP TRưỜnG vÀ Bệnh viện đẦU TiÊn Tại việT nAM

3 cơ sở 

1 bệnh viện liên kết, 1 phòng khám đa khoa

1.000 giường bệnh

30.000 trường hợp phẫu thuật/ năm

80.000 lượt người điều trị nội trú/năm

2.500.000 lượt khám ngoại trú/năm
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pgs ts bs. nguyễn hoàng bắc
Giám đốc bệnh viện

nÂng tẦm vỊ thẾ và phÁt triển BỀn vỮng 
tỪ chất lƯỢng QuẢn trỊ

với tầm nhìn trở thành bệnh viện đại học dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn 
quốc tế, Bệnh viện xây dựng hệ thống trung tâm chuyên khoa sâu, áp dụng 

những kỹ thuật hiện đại, phối hợp cùng lúc nhiều chuyên ngành can thiệp trên 
người bệnh, gia tăng hiệu quả điều trị đa mô thức. Bên cạnh đó, Bệnh viện vươn 
tới trở thành môi trường đào tạo về chuyên môn y khoa, nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật mới, cũng như về quản trị bệnh viện tại Việt Nam.”
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chuẩn mực vỀ
 y đức và học thuật 

Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện là những chuyên gia 
đầu ngành trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm cùng lúc 
ba vai trò Thầy thuốc – Thầy giáo – Nhà nghiên cứu. 
Các bác sĩ không chỉ uyên bác trong giảng dạy, giàu 
kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng, đóng góp 
nhiều công trình nghiên cứu khoa học chất lượng 
mà còn giữ nhiều vị trí quan trọng trong các hiệp hội 
Y khoa uy tín tại Việt Nam và thế giới, tạo nên hình 
mẫu từ việc kết hợp tài năng chuyên môn và tinh 
hoa Y đức trong điều trị cho người bệnh.

nhÂn lực chất lƯỢng cao 
thấu hiểu để phỤng sự

457 thạc sĩ bác sĩ
242 bác sĩ chuyên khoa i

1.420 điều dưỡng

1.318 nhân viên y tế khác

92 gs
và pgs

117 tiến sĩ bác sĩ
72 bác sĩ chuyên khoa ii
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Năm 2000, Trung tâm huấn luyện Phẫu thuật nội soi 
được thành lập. Chất lượng giảng dạy của Trung tâm 
được học viên tin tưởng và đánh giá cao vì ứng dụng 
nhiều kỹ thuật tiên tiến, số lượng phẫu thuật nội soi 
nhiều, phong phú, đa dạng. Đặc biệt, đội ngũ Thầy giáo 
– Thầy thuốc có kiến thức tốt, giàu kinh nghiệm và có 
mối liên hệ chặt chẽ với học viên trong suốt thời gian 
học tập tại trung tâm.

Năm 2018, Trung tâm được công nhận là “Center of 
Excellence” từ 02 hội lớn là Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội 
soi Châu Á và Hội thoát vị Châu Á Thái Bình Dương.

Gan
Dạ dày
Thực quản
Tụy
Tim
Lồng ngực

CÁC LOẠI PHẪU THUẬT NỘI SOI:

Số LượNG HọC VIêN 
TrUNG TâM Đã ĐàO TẠO:

  2.200 phẫu thuật viên trong nước và nước ngoài 

Thần kinh
Đại trực tràng
Khớp
Tiết niệu
Tuyến giáp
Tai Mũi Họng

tiên phong ứng dỤng 
KỸ thuật tiên tiẾn thẾ giỚi 

tẠo đỘt phÁ trong 
chuyên mÔn

phẫu thuật ít xâm lấn và can thiệp tối 
thiểu là mũi nhọn của bệnh viện đại học 
y dược tphcm, được ứng dụng điều trị 
thành công nhiều bệnh lý.

trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội 
soi là trung tâm đầu tiên trên cả nước 
về đào tạo và huấn luyện phẫu thuật 
nội soi.
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Phẫu thuật Longo điều trị trĩ

2.200 trường hợp /năm. 

Khoa ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi điều trị ung 
thư gan và ung thư tụy – những loại phẫu thuật nội soi phức 
tạp và chuyên sâu nhất.

Đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan của Khoa có nhiều 
bước đột phá trong điều trị ung thư gan, nâng cao tối đa độ 
an toàn khi phẫu thuật cho người bệnh.

Năm 2018, Khoa thực hiện thành công phẫu thuật ghép gan 
đầu tiên từ người cho sống, tạo bước đột phá về kỹ thuật 
chuyên sâu, mở ra hi vọng sống mới cho người bệnh gan.

TS BS. Trần Công Duy Long và gia đình người bệnh 
hạnh phúc sau ca ghép gan đầu tiên.

tiêu hÓa

khoa tiêu hóa chẩn đoán và điều trị tất cả các bệnh lý 
về nội khoa tiêu hóa, đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn 
để chẩn đoán xác định cuối cùng. 

khoa ngoại tiêu hóa đã thực hiện được tất cả các 
phẫu thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý ngoại 
khoa tiêu hóa, đặc biệt là thế mạnh về phẫu thuật nội 
soi trong điều trị các bệnh ung thư như ung thư thực 
quản, ung thư dạ dày, ung thư đại – trực tràng…

Khoa Ngoại Tiêu hóa đã tiên phong thực hiện nhiều kỹ thuật 
chuyên sâu mới, lần đầu ở Việt Nam như phẫu thuật nội soi 
cắt dạ dày bảo tồn chức năng trong điều trị ung thư dạ dày, 
phẫu thuật nội soi cắt trực tràng và nạo hạch chậu trong 
điều trị ung thư trực tràng, phẫu thuật nội soi điều trị bệnh 
béo phì…

Khoa Ngoại Tiêu hóa là một trong những đơn vị có số lượng 
phẫu thuật nội soi đứng đầu cả nước. Tỉ lệ sống còn sau 5 
năm của người bệnh ung thư đường tiêu hóa đạt trên 70%.

gan - mật - tỤy

khoa ngoại gan – mật – tụy tiên phong ứng dụng 
phương pháp chẩn đoán chính xác và điều trị khoa học 
bệnh lý gan – mật – tụy, mang đến nhiều lợi ích thiết 
thực cho người bệnh như ít đau, phục hồi nhanh, sẹo 
mổ thẩm mỹ và khả năng điều trị triệt để. hiệu quả điều 
trị đối với các bệnh lý sỏi đường mật đạt chất lượng 
cao. 



13
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Phẫu ThuậT nội soi
giải Thưởng video

Phẫu thuật Longo điều trị trĩ

2.200 trường hợp /năm. 

phẫu thuật thd điều trị trĩ 

300 trường hợp / năm 

phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp 

1.500 trường hợp / năm 

sỐ Liệu ThỐng KÊ

tỈ lệ phẫu thuật nội soi tiêu hÓa 
trên tỔng sỐ phẫu thuật tiêu hÓa

hậu mÔn trực tràng

khoa hậu môn trực tràng dẫn đầu việt nam về số lượng 
người bệnh đến khám và phẫu thuật ở cả hai nhánh 
chuyên môn chính là hậu môn trực tràng và sàn chậu.

Khoa tiên phong thực hiện Phẫu thuật Longo điều trị trĩ với 
số lượng phẫu thuật nhiều nhất Việt Nam, giúp người bệnh ít 
đau, phục hồi nhanh và biến chứng thấp. Những thành quả 
trong phẫu thuật cắt đường rò gian cơ thắt (LIFT) đem lại 
hiệu quả cao cho người bệnh. Các bệnh lý đau vùng chậu 
mãn tính, bệnh lý táo bón, sa thành âm đạo và sa mõm âm 
đạo được Khoa điều trị triệt để bằng các loại phẫu thuật tiên 
tiến.

Khoa là trung tâm huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật chẩn 
đoán, điều trị các bệnh về hậu môn – trực tràng cho các bệnh 
viện trên toàn quốc và các nước trong khu vực.
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trung tÂm tim mẠch hiỆn đẠi,
hoàn chỈnh vỀ chẩn đoÁn,
can thiỆp và phẪu thuật tim mẠch

trung tâm tim mạch bệnh viện đại học y dược tphcm chữa trị thành 
công tất cả các loại bệnh lý về tim mạch. với bốn chuyên khoa sâu là nội 
tim mạch, phẫu thuật tim mạch, can thiệp tim mạch và nhịp tim học, trung 
tâm hoạt động điều trị - nghiên cứu – đào tạo bao quát và đồng bộ trên tất 
cả các mặt của tim mạch học. trung tâm hướng đến kỹ thuật ít xâm lấn 
như phẫu thuật nội soi tim và can thiệp tim mạch, giúp người bệnh không 
cần trải qua cuộc phẫu thuật lớn, thời gian nằm viện ngắn, giảm thiểu biến 
chứng vết mổ, hiệu quả điều trị cao.

Khoa Nội tim mạch với đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán hiện đại và đội ngũ 
bác sĩ chuyên về hình ảnh học tim mạch giúp gia tăng tính toàn diện trong 
chẩn đoán và điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý cơ tim phức tạp.
Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là một trong những 
trung tâm can thiệp mạch vành lớn nhất cả nước và tiên phong sử dụng hình 
ảnh học trong can thiệp mạch. Khoa Can thiệp Tim mạch phối hợp với Khoa 
Lồng ngực mạch máu và Khoa Phẫu thuật tim mạch điều trị những dạng bệnh 
tim mạch phức tạp như thay van động mạch chủ qua da (TAVI), các dạng 
phình bóc tách động mạch chủ phức tạp.
Khoa Phẫu thuật tim mạch ứng dụng thành công phẫu thuật nội soi và ít 
xâm lấn điều trị hầu hết các bệnh lý tim mạch với nhiều lợi ích cho người bệnh. 
Khoa điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, đặc biệt phẫu 
thuật thành công khuyết tật tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh vài ngày tuổi.
Khoa Nhịp tim học áp dụng nhiều biện pháp điều trị kỹ thuật cao để chẩn 
đoán và điều trị những rối loạn nhịp tim phức tạp.
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trung tÂm 
Khoa học 
thẦn Kinh

ngoẠi thẦn Kinh

Các kỹ thuật tiên tiến ít xâm lấn như nội soi vi phẫu, 
can thiệp tối thiểu cột sống, can thiệp mạch điều trị 
bệnh lý mạch máu não… được khoa đẩy mạnh ứng 
dụng, đem lại hiệu quả điều trị cao, tránh để người 
bệnh phải phẫu thuật sớm, ít tổn thương và nhanh 
phục hồi.

Các trang thiết bị phẫu thuật thần kinh hiện đại, đạt 
chuẩn quốc tế như kính vi phẫu, máy theo dõi điện 
sinh lý thần kinh… đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ 
tổn thương thần kinh sau mổ cho người bệnh.
Khoa tiên phong ứng dụng các phương pháp “không 
dùng thuốc, không can thiệp” để điều trị các chứng 
đau mạn tính khó trị, giúp người bệnh giảm đau hiệu 
quả, nâng cao chất lượng sống.
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thẦn Kinh

khoa thần kinh có đầy đủ năng lực chuyên môn đáp ứng chẩn đoán 
khoa học và điều trị hiệu quả các bệnh lý mạch máu não,

rối loạn vận động, động kinh, sa sút trí tuệ và tâm lý lâm sàng.

đột QuỴ
Khoa đã cứu sống nhiều sinh mạng quý giá bằng Quy 
trình báo động cấp cứu đột quỵ với sự phối hợp nhiều 
chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Ngay từ khi 
được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện, người bệnh được 
khám khẩn cấp và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh 
học để xác định chính xác tình trạng đột quỵ và ngay 
lập tức được tiêm thuốc tiêu huyết khối hoặc can thiệp 
thông mạch bằng dụng cụ, đảm bảo thời gian cấp cứu 
đột quỵ thần tốc.

Quá trình chăm sóc người bệnh đột quỵ sau cấp cứu có 
sự tham gia của các chuyên gia Thần kinh và chuyên 
gia Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu, giúp người bệnh 
phục hồi nhanh chóng, toàn diện về sức khỏe, trí tuệ 
và chức năng vận động.

parkinson và rỐi loạn vận động
Khoa là một trong những cơ sở lâu đời và đầu tiên tại Việt 
Nam có đơn vị chuyên sâu về rối loạn vận động, giúp chẩn 
đoán chính xác, điều trị khoa học và chăm sóc toàn  diện 
bệnh lý Parkinson, loạn trương lực, liệt cứng và nhiều bệnh 
lý rối loạn vận động khác.
Khoa ứng dụng thành công Bolutinum Toxin trong điều trị 
các chứng loạn trương lực, liệt cứng và một số loại đau 
mạn tính, giúp người bệnh phục hồi toàn diện và tiết kiệm 
thời gian, chi phí điều trị. Đặc biệt, Khoa tiên phong ứng 
dụng thành công kỹ thuật kích thích não sâu trong điều trị 
các bệnh rối loạn vận động kháng thuốc.

2.000 người bệnh 

parkinson được theo 

dõi và điều trị mỗi năm

6.000 ca/năm: đo điện não ký
7.500 ca/năm: đo điện cơ ký (emg)

1.500 ca/năm: điều trị đột QuỴ cấp
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phẫu thuật 

nội soi khớp

ca/năm
700 

tỔng sỐ 

phẫu thuật

ca/năm
 4.000 

400 

phẫu thuật

 thay khớp 

ca/năm

tại bệnh viện đại học y dược tphcm, các bệnh lý chỉnh hình xương khớp được chẩn đoán 
chính xác, điều trị khoa học và chăm sóc toàn diện bởi sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt của 
khoa chấn thương chỉnh hình, khoa phục hồi chức năng và khoa nội cơ xương khớp.
đội ngũ chuyên gia giàu tâm huyết và kinh nghiệm lâm sàng, thường xuyên cập nhật những 
kỹ thuật tiên tiến nhất trong điều trị toàn diện các chấn thương và bệnh lý chỉnh
hình xương khớp. phác đồ điều trị được cá nhân hóa giúp người bệnh phục hồi
tối đa khả năng và chất lượng vận động.

chấn thƯƠng chỈnh hÌnh
Khoa Chấn thương chỉnh hình hướng đến trở thành trung 
tâm tái tạo khớp, y học thể dục thể thao hàng đầu cả nước 
và khu vực trên cả ba hoạt động điều trị - đào tạo – nghiên 
cứu. Đặc biệt, Khoa đẩy mạnh phẫu thuật thay khớp, tái 
tạo khớp có ứng dụng công nghệ Navigation, robotic… 
đem lại hiệu quả vượt bậc trong điều trị.

Khoa phát huy thế mạnh nổi trội về các loại phẫu thuật 
ít xâm lấn và phẫu thuật nội soi cột sống, khớp vai, khớp 
háng, khớp cổ chân… giúp người bệnh giảm đau đớn, 
nhanh chóng trở lại cuộc sống năng động và tận hưởng 
trọn vẹn cuộc sống.

Đón đầu xu hướng điều trị mới trên thế giới, Khoa tiên 
phong ứng dụng tế bào gốc và sụn xương tự thân vào 
điều trị, như ghép sụn xương tự thân điều trị hoại 
tử chỏm xương đùi và thoái hóa khớp gối.
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phỤc hỒi chức nĂng

Với quan điểm trị liệu toàn diện và chuyên sâu, hoạt động 
của Khoa Phục hồi chức năng bao quát trên nhiều mảng 
như Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu, 
cung cấp và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ hỗ trợ, 
đồng thời phát triển trị liệu chuyên sâu theo từng lĩnh vực 
như Phục hồi chức năng Chấn thương chỉnh hình, Phục 
hồi chức năng Thần kinh, Phục hồi chức năng Tim mạch 
- Hô hấp… Khoa thực hiện trị liệu cho người bệnh ngay từ 
giai đoạn trước mổ và song hành cùng các chuyên khoa 
khác trong suốt quá trình điều trị cũng như chăm sóc 
phục hồi sau mổ, sau chấn thương.

Người bệnh có chỉ định Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 
năng sẽ được đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên thực hiện 
đánh giá và thiết lập chương trình điều trị riêng biệt 
cho từng cá nhân, theo từng giai đoạn trị liệu. Đặc 
biệt, các kỹ thuật viên hoạt động trị liệu thiết kế và 
chế tạo các dụng cụ trợ giúp vận động, các loại nẹp 

chỉnh hình phù hợp với mỗi loại tổn thương 
khác nhau, giúp người bệnh có điều kiện 

tốt nhất để phục hồi nhanh chóng khả 
năng vận động và sự độc lập trong 
sinh hoạt.

nỘi cƠ XƯƠng KhỚp
Khoa Nội cơ xương khớp chuyên điều trị các bệnh lý cơ xương 
khớp như loãng xương, thoái hóa khớp, bệnh gân cơ, bệnh khớp 
chuyển hóa, bệnh khớp tự miễn và bệnh mô liên kết khác.

Bằng việc thiết kế phác đồ điều trị khoa học dành riêng cho từng loại 
bệnh, từng người bệnh và áp dụng những kỹ thuật mới nhất như điều trị 
bằng thuốc sinh học, huyết tương giàu tiểu cầu… Khoa Nội cơ xương khớp giúp 
người bệnh giảm các triệu chứng, phục hồi chức năng vận động hệ cơ xương 
khớp, cải thiện hoạt động hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khoa phối hợp cùng Khoa Phục hồi chức năng duy trì tình trạng xương khớp ổn 
định, giúp trì hoãn phẫu thuật và tư vấn phẫu thuật thay khớp khi có chỉ định. 
Đối với các bệnh khớp tự miễn, Khoa đã thành công trong việc duy trì lui bệnh, 
hạn chế tàn phế và đưa người bệnh trở lại cuộc sống hàng ngày.
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điểm tựa vỮng chÃi cho ngƯỜi BỆnh thận – niỆu

với hệ thống nấc thang điều trị có sự kết hợp chặt chẽ nhiều chuyên khoa, bệnh viện đại học y dược tphcm mở ra 
nhiều lựa chọn điều trị cho người bệnh thận – niệu. bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật ghép thận, góp phần 
mang lại cơ hội sống, chất lượng sống ngày càng cao cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

ngoẠi tiẾt niỆu 
Phẫu thuật ít xâm lấn được Khoa Tiết niệu ứng dụng mạnh mẽ 
trong điều trị sỏi và bướu đường tiết niệu với hiệu quả cao, giảm 
thiểu tối đa tổn thương cho người bệnh. 90% trường hợp sỏi tiết 
niệu được Khoa can thiệp và xử trí triệt để bằng phẫu thuật ít 
xâm lấn.
Bên cạnh đó, Khoa là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sử dụng 
thường quy hệ thống Nội soi 3D trong phẫu thuật nội soi các 
bệnh lý phức tạp của đường tiết niệu. Khoa Tiết niệu kết hợp 
cùng Khoa Nội thận và Đơn vị Thận nhân tạo thực hiện thành 
công kỹ thuật ghép thận, cứu sống ngoạn mục nhiều trường hợp 
suy thận mạn giai đoạn cuối.

Khoa Nội thận có đầy đủ năng lực điều trị các bệnh lý tự 
miễn nguy hiểm như Lupus ban đỏ, hội chứng thận hư… 
theo phác đồ điều trị chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, kỹ thuật 
sinh thiết thận được Khoa thực hiện thường xuyên nhằm 
chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh.
Khoa điều trị thành công nhiều trường hợp suy thận cấp, 
suy thận mạn nặng kèm nhiều bệnh lý phức tạp, giảm thiểu 
nguy cơ suy thận sau phẫu thuật cho người bệnh, theo dõi 
và điều trị ức chế miễn dịch sau ghép thận.

Đơn vị Thận nhân tạo là nơi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng 
hệ thống xử lý nước tiệt trùng bằng nhiệt. Đây là công nghệ 
xử lý nước tiên tiến không dùng hóa chất, giúp loại bỏ hoàn 
toàn nguy cơ tồn dư hóa chất trong nước, gia tăng tối đa độ 
an toàn cho người bệnh lọc thận và nhân viên y tế, bảo vệ 
môi trường.
Với hệ thống máy lọc thận nhân tạo hiện đại, đơn vị Thận 
nhân tạo cũng thực hiện kỹ thuật Lọc màng bụng liên tục 
ngoại trú. Đặc biệt hệ thống máy tự động thay dịch ban đêm 
giúp người bệnh có thể hòa nhập thuận lợi với cuộc sống 
bình thường.

GS TS BS. Trần Ngọc Sinh khám cho người bệnh ghép thận
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thai KỲ an toàn tỪ sự chĂm sÓc liên chuyên Khoa

khoa phụ sản cung cấp hệ thống chăm sóc tối ưu, toàn diện cho thai phụ, đặc biệt là các thai phụ 
mắc nhiều bệnh lý kết hợp và thai nhi có bất thường bẩm sinh cần chăm sóc đặc biệt.

Đội ngũ y bác sĩ của Khoa giàu kinh nghiệm, 
tận tâm, thấu hiểu, luôn đồng hành cùng bà 
mẹ và gia đình trên từng giai đoạn trước, 
trong và sau thai kỳ.

Đơn vị Chẩn đoán trước sinh thuộc Khoa là 
một trong những đơn vị chuyên sâu đầu tiên 
tại Việt Nam về dự phòng, chẩn đoán sớm và 
điều trị kịp thời các bất thường xảy ra ở cả mẹ 
và thai trước khi trẻ chào đời. 

Với lợi thế nằm trong một bệnh viện đa khoa 
có đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán và nhiều 
chuyên khoa sâu cùng phối hợp chặt chẽ, 
Khoa Phụ Sản là địa chỉ đáng tin cậy cung 
cấp đầy đủ dịch vụ y tế chuyên sâu về sản 
khoa, bệnh lý phụ khoa và thực hiện các 
phương pháp kế hoạch hóa gia đình.

Phòng khám Nhi phối hợp chặt chẽ với Khoa 
Phụ sản cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện 
cho mẹ và bé. Đội ngũ bác sĩ Sản – Nhi tâm 
huyết, giàu kinh nghiệm chuyên môn và thấu 
hiểu tâm lý trẻ em. Mỗi trẻ đều được đánh giá 
toàn diện từ tình trạng bệnh lý, chế độ dinh 
dưỡng, quá trình phát triển tâm lý đến các yếu 
tố tiền căn khác. Các chỉ định điều trị được các 
bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng, tránh lạm dụng thuốc 
không cần thiết với các bé.
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tiỀn đỀ Quan trọng 
đẢm BẢo sự chÍnh XÁc 
và toàn diỆn cỦa 
chẩn đoÁn lÂm sàng

Khoa Xét Nghiệm áp dụng hệ thống quản lí chất lượng 
đạt chứng chỉ ISO 15189:2012 trong cả ba lĩnh vực Sinh 
hóa, Huyết học, Vi sinh (miễn dịch). Quy trình xét nghiệm 
được kiểm soát toàn diện, đảm bảo kết quả xét nghiệm 
chính xác và tin cậy, giúp bác sĩ lâm sàng đưa ra phác đồ 
điều trị phù hợp cho từng người bệnh. 

Hệ thống tự động hoá hoàn toàn sinh hoá miễn dịch 

Hệ thống tự động hoá hoàn toàn huyết học

Hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, hoàn toàn tự động 
cho kết quả nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và giảm thời 
gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Đặc biệt, 
trong các trường hợp cấp cứu, Khoa cung cấp kết quả xét 
nghiệm kịp thời hỗ trợ cho việc chẩn đoán. 
Đội ngũ nhân viên Khoa Xét nghiệm được đào tạo liên 
tục nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng vận 
hành thiết bị.

Khoa thường xuyên đổi mới trang thiết bị tiên tiến nhất 
để đáp ứng đầy đủ hoạt động chuyên môn đa chuyên 
ngành. Các thiết bị được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ, kỹ 
thuật viên tay nghề cao nhằm khai thác tối đa tính năng 
máy. Lực lượng thư ký y khoa và điều dưỡng chuyên 
nghiệp luôn ân cần hỗ trợ người bệnh.

Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và can 
thiệp của Khoa giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài 
bản, chuyên sâu về hình ảnh học theo từng lĩnh vực: 
Thần kinh, Xương khớp, Tiêu hóa, Gan mật, Hậu môn 
- Trực tràng, Sàn chậu, Sản phụ khoa, Tiết niệu, Tim 
mạch, Vú … giúp cho việc chẩn đoán, can thiệp, điều trị 
luôn đạt hiệu quả cao, an toàn cho người bệnh.

Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa (PACs) giúp 
các chuyên gia tiếp cận với hình ảnh y khoa bất kì nơi 
nào, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như nâng 
cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và tạo điều kiện cho 
việc nghiên cứu, hội chẩn, đào tạo từ xa phát triển. 
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Bệnh viện xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, đúng chuẩn 
thiết kế bệnh viện quốc tế. Môi trường Bệnh viện xanh 
– sạch – đẹp, an ninh, giúp người bệnh và gia đình cảm 
thấy thoải mái hơn khi đến đây.

Hệ thống 100 phòng khám sạch đẹp, khang trang, được 
xây dựng nhằm cung cấp môi trường khám bệnh tiện 
nghi, thoải mái và thân thiện, cũng như đảm bảo tính 
riêng tư cho người bệnh.

Bệnh viện trang bị hệ thống 24 phòng mổ hiện đại với 
đầy đủ trang thiết bị tối tân, đáp ứng đầy đủ tất cả thủ 
thuật gây mê, hồi sức, giảm đau và các loại phẫu thuật 
tổng quát, phẫu thuật chuyên khoa. 

Hệ thống phòng mổ được xây dựng khoa học theo cấu 
trúc nối liền giữa phòng tiền phẫu, phòng mổ, phòng 
hồi tỉnh tạo sự an toàn, thuận lợi trong quá trình phẫu 
thuật cho người bệnh.

Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong phòng mổ đều đạt 
chuẩn quốc tế. Hệ thống cung cấp khí áp lực dương và 
hệ thống lọc không khí HEPA tiên tiến làm việc liên tục, 
tránh nhiễm khuẩn tối đa. Nền phòng mổ được tráng 
nhựa vinyl chuyên dụng, không bám bụi, kháng khuẩn. 
Tất cả yếu tố cùng  hội tụ đảm bảo cuộc phẫu thuật an 
toàn và thành công cho người bệnh.



TRUNG TÂM KHOA HỌC THẦN KINH

TRUNG TÂM TRUyềN THôNG

13

28

KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH NGƯỜI LỚN

KHOA TUyếN vú

KHOA sơ sINH

KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH TRẺ EM
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KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG Hô HẤP

bệnh viện phát triển theo hướng điều trị đa mô thức, tập trung nguồn lực 
và tăng tính phối hợp bằng cách thành lập các trung tâm chuyên sâu.
các trung tâm phối hợp với nhau cùng hội chẩn trên một người bệnh, 
đem đến phương pháp điều trị kết hợp nhiều chuyên ngành. mô hình 
điều trị đa mô thức đem lại nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với người bệnh 
mắc nhiều bệnh lý phức tạp, giúp người bệnh được chẩn đoán toàn diện 
và điều trị hiệu quả.
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year 2017 2018 2019

thu thập sỐ liệu thực hiện luận án, luận văn, đề tài 150 155 152

báo cáo tại hội nghị QuỐc tế 37 31 46

sỐ lượng đề tài nghiên cứu khoa học 45 72 57

bài báo đăng trên tạp chí QuỐc tế 7 11 16

nĂM 2017 2018 2019

sự kiện khoa học và đào tạo 188 161 217

sỐ lượng học viên đến thực hành tại bệnh viện 3.049 4.406 4.404

sỐ lượng cán bộ – viên chức gửi đi đào tạo nước ngoài 72 122 141

sỐ lượng học viên nước ngoài đến học tập tại bệnh viện 96 100 112

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là bệnh viện 
đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình 
Trường – Bệnh viện. Một trong những sứ mệnh 
quan trọng của Bệnh viện là đào tạo nguồn nhân 
lực y tế chất lượng cao với hình thức đa dạng như 
đào tạo y khoa liên tục (CME), hội nghị, hội thảo, 
lớp học, đào tạo theo hợp đồng và chuyển giao kỹ 
thuật… Đây là cơ sở giảng dạy thực hành uy tín do 
đội ngũ Thầy giáo – Thầy thuốc – Nhà nghiên cứu 

trực tiếp giảng dạy, kết hợp hệ thống đa chuyên khoa 
sâu và số lượng người khám chữa bệnh hàng đầu cả 
nước. Các yếu tố này cùng hội tụ tạo nên môi trường 
giảng dạy thực hành lý tưởng cho học viên trong và 
ngoài nước. Các Phòng, Khoa của Bệnh viện chủ động 
xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo định 
hướng phát triển chuyên môn của đơn vị, bên cạnh việc 
tích cực cử bác sĩ, nhân viên y tế đi đào tạo chuyên 
môn, nghiệp vụ tại nước ngoài.

Tại Bệnh viện, nghiên cứu khoa học là một trong ba 
nhiệm vụ chính. Đây là nền tảng vững chắc giúp duy 
trì và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh cũng như chất lượng đào tạo của Bệnh viện. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bệnh viện tập 
trung ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 

và tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. 
Hòa cùng xu thế hội nhập quốc tế, Bệnh viện mở rộng 
hợp tác với các Viện nghiên cứu, các trường đại học 
triển khai nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa 
trung tâm, đa quốc gia.  
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year 2017 2018 2019

thu thập sỐ liệu thực hiện luận án, luận văn, đề tài 150 155 152

báo cáo tại hội nghị QuỐc tế 37 31 46

sỐ lượng đề tài nghiên cứu khoa học 45 72 57

bài báo đăng trên tạp chí QuỐc tế 7 11 16

nĂM 2017 2018 2019

sự kiện khoa học và đào tạo 188 161 217

sỐ lượng học viên đến thực hành tại bệnh viện 3.049 4.406 4.404

sỐ lượng cán bộ – viên chức gửi đi đào tạo nước ngoài 72 122 141

sỐ lượng học viên nước ngoài đến học tập tại bệnh viện 96 100 112

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tích cực hợp tác 
quốc tế, đẩy mạnh liên kết và thiết lập quan hệ chặt 
chẽ với nhiều trường đại học, bệnh viện, tổ chức y tế, 
hội chuyên khoa và các tổ chức phi chính phủ nhằm 
trao đổi đào tạo và trao đổi chuyên môn xuyên quốc 
gia. Hoạt động hợp tác quốc tế là cầu nối quan 

trọng giúp đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện tiếp 
cận nhanh với các kỹ thuật y khoa tiên tiến, nắm 
bắt xu hướng y tế toàn cầu và ứng dụng những tiến 
bộ này tại Bệnh viện. Từ đây người bệnh có thể thụ 
hưởng chất lượng y tế đẳng cấp thế giới ngay tại 
Việt Nam.

Bệnh viện đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác từ Hoa Kỳ, Pháp, Đan Mạch, Australia, Áo, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines,…

nĂM 2017 2018 2019

tham Quan – hợp tác 319 274 260

hội nghị, hội thảo 105 101 200

hỗ trợ chuyên môn 75 119 136
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Đội ngũ Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, thành thạo nhiều 
ngoại ngữ như Anh, Hoa, Nhật, Hàn, Campuchia… luôn sẵn sàng 
hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cũng như hết lòng hỗ trợ khách hàng 
trước, trong và sau quá trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện áp dụng đa dạng các hình thức thanh toán viện phí, 
bao gồm chế độ thanh toán bảo hiểm y tế, phối hợp cùng các 
công ty bảo hiểm sức khỏe triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí 
cho điều trị nội trú và ngoại trú với quy trình thanh toán nhanh 
gọn, tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Hệ thống xe cấp cứu của Bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị 
cấp cứu chuyên dụng. ê kíp cấp cứu thường trực sẵn sàng 
24/7, đảm bảo vận chuyển người bệnh nhanh chóng, kịp thời 
và an toàn.

Hoạt động công tác xã hội chính là nhịp cầu nhân ái gắn 
kết giữa bệnh viện, người bệnh và cộng đồng. Bệnh viện lan 
tỏa sự chăm sóc và sẻ chia đến cộng đồng bằng việc cung 
cấp thông tin giáo dục sức khỏe tin cậy, hoạt động khám 
chữa bệnh nhân đạo và kết nối các tấm lòng vàng cùng 
chung tay hỗ trợ người bệnh khó khăn.

thấu hiểu nỗi đau - niỀm tin cỦa BẠn
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bệnh viện đại học y dược tphcm mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh chất lượng bằng 
sự thấu hiểu và chăm sóc toàn diện, kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng chuyên môn cao và 
dịch vụ khác biệt, mở ra một tương lai khỏe mạnh cho người bệnh và gia đình.

Khu điều trị nội trú được thiết kế thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo 
sự riêng tư và tiện nghi cho người bệnh và gia đình trong suốt thời 
gian điều trị. Suất ăn do đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng thiết kế phù 
hợp với sức khỏe từng người bệnh, được cung cấp đến tận phòng 
bệnh mỗi ngày.

Là một bệnh viện đa khoa đầy đủ các phòng khám chuyên khoa 
cùng đội ngũ thầy thuốc tận tâm, Bệnh viện là lựa chọn chăm sóc 
sức khỏe lý tưởng cho mọi đối tượng, đặc biệt là người mắc nhiều 
bệnh lý kết hợp. Bệnh viện không ngừng cải tiến các quy trình, ứng 
dụng công nghệ thông minh giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi cho 
người bệnh.

Bệnh viện đã đưa vào hoạt động hệ thống Phòng khám quốc tế nhằm 
đem đến trải nghiệm tích cực khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Người 
bệnh sẽ cảm nhận dịch vụ y tế cao cấp với quy trình khép kín và nhanh 
chóng, được trực tiếp khám và tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành 
tại cơ sở y tế uy tín hàng đầu cả nước. 

Dịch vụ tầm soát sức khỏe theo yêu cầu được xây dựng nhằm đánh 
giá đầy đủ, chính xác tình trạng sức khỏe chung của khách hàng. 
Các gói khám được thiết kế phù hợp theo nhu cầu khách hàng, giúp 
phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm về tim mạch, xương khớp, 
tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, hô hấp… và tư vấn chọn lựa điều trị khoa 
học, hiệu quả, tiết kiệm.
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Luôn lấy người bệnh làm trung 
tâm, quản lý và cải tiến chất lượng 
dịch vụ y tế là nhiệm vụ thường 
xuyên, liên tục của Bệnh viện. Đây 
chính là “đòn bẩy” tạo ra thế mạnh 
vượt trội của Bệnh viện và đáp 
ứng nhu cầu lớn của xã hội bằng 

chất lượng dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe vượt ngoài sự mong đợi. Tại 
Bệnh viện chất lượng dịch vụ y tế 
được nâng tầm trở thành Văn hóa 
chất lượng và Văn hóa an toàn 
người bệnh. Hệ thống Quản lý 
chất lượng được thiết lập chặt chẽ 

để quản lý, định hướng, theo dõi 
quá trình cải tiến chất lượng liên 
tục. Mỗi bác sĩ, điều dưỡng, nhân 
viên y tế đều là nhân tố quan trọng 
trong việc xây dựng và hiện thực 
hóa văn hóa chất lượng trong mỗi 
hành động.

Công nghệ số hóa là cánh tay đắc lực giúp nhà lãnh 
đạo quản lý, theo dõi, kiểm soát hoạt động và đưa 
ra những định hướng phát triển toàn diện. Bệnh 
viện định hướng kết hợp giữa trí tuệ con người và 
công nghệ nhằm tạo nên môi trường chăm sóc sức 
khỏe thông minh.

Bệnh án điện tử được ứng dụng toàn Bệnh viện 
giúp việc điều trị được công khai, rõ ràng, an toàn 
và tiết kiệm. Hệ thống phần mềm tự động cảnh 
báo các trường hợp dị ứng thuốc, trường hợp 
mang thai, cho phép Dược lâm sàng tham gia chỉ 

định sử dụng thuốc cùng bác sĩ điều trị. Các chẩn 
đoán được mã hóa theo ICD giúp bác sĩ theo dõi 
sát việc thực hiện các chỉ định chăm sóc, chỉ định 
cận lâm sàng.

Bệnh viện đã đưa vào triển khai đăng ký khám 
bệnh, thanh toán viện phí trực tuyến qua Website 
và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh. Đây là 
giải pháp tiên tiến được Bệnh viện thực hiện nhằm 
đáp ứng số lượng người đến khám chữa bệnh ngày 
càng tăng, cũng như giảm thời gian chờ lấy số và 
chờ khám cho người bệnh.

đ iểM đá n h g i á c hất Lượn g bện h v iện

2013            2014            2015            2016            2017            2018            2019

3,45            3,29            

4,16            4,06            4,26            
4,58           4,62

trong ba năm 2017, 2018 và 2019, bệnh viện giữ vững điểm đánh giá chất lượng cao nhất trong các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
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hôm nay 

mai sau
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