
PGS. TS. BS Trần Lê Linh Phương tốt nghiệp Đại học Y Dược, 
TP. HCM năm 1989, nhận bằng Chuyên khoa I ngành Tiết niệu 

năm 1993, Thạc sĩ Y học năm 1999, Tiến sĩ Y học năm 2004 cũng 
tại ngôi trường này. Đến năm 2007, bác sĩ Linh Phương vinh dự 
được phong Phó Giáo Sư Y học, Hội đồng Chức danh Giáo sư 
Nhà nước.

Ngoài ra, bác sĩ Trần Lê Linh Phương còn tham gia các khóa đào tạo  
nâng cao ở nước ngoài như: Thận học và ghép thận (1994-1995),  
Kỹ thuật nội soi ổ bụng nâng cao trong Tiết niệu (2003),  
Phẫu thuật nội soi Tiết niệu (2005), Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền 
liệt tận gốc và lấy thận ghép (2006), Phẫu thuật Ung Thư hệ Niệu (2008).

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ Trần Lê Linh Phương được 
xem là một trong những chuyên gia đầu ngành và có chuyên môn 
cao trong điều trị sỏi tiết niệu và các bệnh lí liên quan đến:  
sỏi thận, ung thư đường tiết niệu, phụ khoa - tiết niệu. Ngoài ra, 
bác sĩ Trần Lê Linh Phương có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật 
lấy sỏi hiện nay như tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi ngược dòng, 
lấy sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi lấy sỏi...

Bác sĩ Trần Lê Linh Phương từng có thời gian công tác tại khoa 
Tiết Niệu và Đơn vị Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy (1993-1996),  
Bác sĩ điều trị cấp cao đồng thời là Giảng viên, khoa Tiết Niệu,  
Trường Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh (1996-2016), 
Trưởng khoa Phẫu thuật Tổng quát và Tiết niệu, Bệnh Viện Đa khoa 
Quốc Tế Vinmec, Nha Trang (2016-2020). Đến tháng 12/2020,  
bác sĩ Trần Lê Linh Phương gia nhập đội ngũ khoa Tiết Niệu, 
Bệnh Viện FV.
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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN FV 
KẾT HỢP CÙNG Y HỌC HIỆN ĐẠI 
ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

PGS. TS. BS TRẦN LÊ LINH PHƯƠNG
CHUYÊN GIA ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIẾT NIỆU THAM GIA ĐỘI NGŨ NIỆU KHOA FV  

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Trần Lê Linh Phương, 
Khoa Tiết Niệu, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, 
máy nhánh: 1032

B ệnh viện FV vừa thành lập khoa Y học Cổ truyền, kết hợp 
giữa nền y học lâu đời của Việt Nam và chuẩn mực của một 

bệnh viện mang chất lượng quốc tế. Tại FV, chuyên khoa này 
sẽ triển khai 4 thủ thuật bao gồm: châm cứu, cấy chỉ, nhĩ châm 
và xoa bấm huyệt. Các thủ thuật chuyên khoa được thực hiện 
tại phòng tiêu chuẩn riêng biệt, với đầy đủ các trang thiết bị 
đạt chuẩn như máy châm cứu kết hợp xung điện, các dụng cụ 
chuyên khoa được kiểm định,… 

Theo bác sĩ Diệc Khả Hân (Trưởng khoa Y học Cổ truyền -  
Bệnh viện FV), các phương pháp trong Y học Cổ truyền mang 
lại hiệu quả tích cực trong việc điều trị các bệnh lý thần kinh  
(thần kinh tọa, đau sau zona, liệt thần kinh VII ngoại biên, 
hội chứng tic cơ mặt, bại liệt sau tai biến, rối loạn tiền đình, 
mất ngủ,…); bệnh lý cơ xương khớp (thoái hóa khớp,  

cột sống, viêm khớp dạng thấp, hội chứng cổ vai,…) và một số 
bệnh lý khác như rối loạn tiêu hoá, táo bón/ tiêu chảy kéo dài, 
hen phế quản, viêm mũi xoang, rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt 
hỗ trợ phục hồi chức năng sau đột quỵ… Ngoài ra, thủ thuật 
cấy chỉ trong những năm gần đây còn được ứng dụng trong thẩm mỹ, 
giúp giảm mỡ bụng, béo phì, được đánh giá là vừa an toàn vừa 
hiệu quả.

Bác sĩ Diệc Khả Hân tốt nghiệp Y khoa năm 2006 và Chuyên khoa Cấp I ngành Y học Cổ truyền tại Đại học 
Y Dược TP. HCM năm 2016. Với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực điều trị bệnh bằng phương pháp y học 
cổ truyền, bác sĩ Khả Hân đã từng tham gia công tác tại khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Y học Cổ truyền  
TP. HCM (2006-2016) và trở thành Phó khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền, TP. HCM (2016-2018). 
Đến tháng 12/2020, bác sĩ Diệc Khả Hân gia nhập đội ngũ FV và đảm nhận chức vụ Trưởng khoa Y học Cổ truyền.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Diệc Khả Hân, Trưởng khoa Y học cổ truyền, 
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1419



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

PHẪU THUẬT NỘI SOIPHẪU THUẬT NỘI SOI  
Điều Trị Ung Thư Dạ Dày Di Căn Hạch

Cho Bệnh Nhân 91 Tuổi

N hằm tạo điều kiện thuận tiện cho các gia đình 
trong việc theo dõi tiêm phòng và đảm bảo đầy đủ  

vắc-xin cho bé, FV triển khai Dịch vụ tiêm phòng vắc-xin 
trọn gói dành cho trẻ từ 0 - 24 tháng tuổi sinh tại bệnh viện. 
Với dịch vụ này, khách hàng có thể yên tâm đảm bảo lộ trình 
tiêm chủng cho bé không bị thiếu/ hết vắc-xin khi đến 
ngày cần tiêm, kể cả những loại vắc xin khan hiếm như: 
Infanrix Hexa (vắc xin 6:1), phế cầu… 

Hiện tại, dịch vụ tiêm phòng trọn gói FV đang triển khai 3 gói vắc-
xin dành cho: 

• Trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi 
(Giá từ: 18.800.000 VNĐ – 20.600.000 VNĐ)(*)

• Trẻ từ 0 - 18 tháng tuổi 
(Giá từ: 20.500.000 VNĐ – 22.300.000 VNĐ)(*)

• Trẻ từ 0 - 24 tháng tuổi 
(Giá từ: 21.700.000 VNĐ – 23.500.000 VNĐ)(*)

Quyền lợi ưu tiên khi đăng kí dịch vụ tiêm phòng  
trọn gói tại FV:

• Được đặt và giữ đầy đủ các loại vắc-xin trong gói, đảm 
bảo bé được tiêm đủ vắc xin theo đúng lịch;

• Bệnh viện FV sử dụng nguồn vắc-xin chất lượng cao, có 
xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn từ khâu kiểm nhập, bảo 
quản đến khi sử dụng;

• Khách hàng được tư vấn và cung cấp đầy đủ thông tin về 
phác đồ tiêm chủng toàn diện cho trẻ;

• Không phải chịu ảnh hưởng của việc thay đổi giá các loại 
vắc-xin có trong phác đồ tiêm chủng;

• Được thư ký y khoa nhắc lịch tiêm khi đến hẹn;
• Được miễn phí phí tiêm;
• Gói tiêm có thể được sử dụng ở tại Phòng khám Đa khoa 

FV Sài Gòn và Bệnh viện FV(**) 

Tại FV, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi giàu kinh nghiệm, 
sẽ tiến hành thăm khám kĩ trước và theo dõi chặt chẽ sau khi tiêm 
đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bé. Khu vực thăm khám được 
trang trí vui mắt, phòng tiêm ngừa riêng biệt và thông thoáng, 
giúp trẻ có cảm giác thoải mái khi tiêm.

(*) Giá dao động phụ thuộc vào loại vắc-xin tại thời điểm mua gói.
(**) Khách hàng cần đặt hẹn và thông báo với nhân viên về gói 
vắc-xin đã mua và địa điểm tiêm mong muốn.

Bệnh nhân là ông P.V.H (91 tuổi - Tây Ninh) được 
chẩn đoán ung thư dạ dày di căn hạch vào năm 

2015 đã hóa trị và bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật nhưng 
gia đình không đồng ý. Đến năm 2017, bệnh nhân  
bị xuất huyết dạ dày nặng do u tiến triển phải nhập viện 
điều trị hồi sức tích cực tại FV và may mắn vượt qua cơn 
nguy kịch. Sau khi tình trạng dạ dày ổn định, bệnh nhân 
được chỉ định hóa trị lần 2 theo phác đồ mới và do đáp ứng 
thuốc tốt, khối u đã thu nhỏ rõ rệt. 

Tuy nhiên, để điều trị triệt căn, bác sĩ phải tính đến phương 
án phẫu thuật. Vì đây là một cuộc đại phẫu nên tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, nhất là bệnh nhân đã lớn tuổi và yếu sức. 
Nhưng theo kết quả hội chẩn, đánh giá từ hội đồng chuyên 
môn Bệnh viện FV cho thấy, bệnh nhân vẫn có thể trải qua 
được quá trình gây mê để thực hiện đại phẫu. Lúc này,  
bác sĩ Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát FV,  
một lần nữa đã thuyết phục gia đình và bệnh nhân nên 
thực hiện phẫu thuật. Vì hóa trị không giúp điều trị triệt căn 
nên phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u sẽ là giải pháp có thể giúp 
bệnh nhân kéo dài sự sống và giảm biến chứng do u gây ra. 

Đến tháng 09/2017, bệnh nhân được tiến hành phẫu 
thuật bằng phương pháp nội soi để cắt dạ dày và nạo 
sạch những hạch di căn. Bằng kinh nghiệm lâu năm trong 
phẫu thuật nội soi, bác sĩ Phan Văn Thái và ê-kip đã thực 
hiện cuộc phẫu thuật một cách thuận lợi và nhanh chóng. 
¾ dạ dày và nhiều nhóm hạch xung quanh đã được lấy 
đúng chuẩn, đạt mục đích điều trị triệt căn. Tiếp đó, bác 
sĩ Thái đã nối phần còn lại của dạ dày với ruột non và ca 
mổ kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ, không biến chứng,  
lượng máu mất không đáng kể. Bệnh nhân phục hồi thuận 
lợi và xuất viện sau 1 tuần.

Theo bác sĩ Phan Văn Thái, ông P.V.H là một ca bệnh rất đặc 
biệt vì: là ca bệnh lớn tuổi nhất trong suốt những năm hành 
nghề y của bác sĩ Thái về loại đại phẫu này; bệnh có diễn 
tiến phức tạp với ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, đã di 
căn hạch, biến chứng xuất huyết nguy kịch từ u … nhưng 
khi trải qua hai lần hóa trị ở độ tuổi gần 90, bệnh nhân đều 
đáp ứng thuốc tốt ngoài mong đợi; Quá trình gây mê hồi 
sức cũng như phẫu thuật diễn ra thuận lợi và sức khỏe bệnh 
nhân phục hồi nhanh giống như một người trẻ tuổi. Đến 
nay đã qua 3 năm phẫu thuật và sau 5 năm phát hiện bệnh, 
sức khỏe ông P.V.H vẫn ổn định, ăn uống tốt và đi lại bình 
thường, nói chuyện rõ ràng và minh mẫn... Hiện bệnh nhân 
vẫn tái khám đều đặn tại FV mỗi 6 tháng và tình trạng bệnh 
vẫn được kiểm soát tốt.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các gói vắc-xin tại FV, 
vui lòng liên hệ Khoa Nhi – Nhi sơ sinh qua:  
028 5411 3333, máy nhánh: 1231

Để đặt hẹn khám cùng BS. CKII Phan Văn Thái, 
Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, vui lòng liên hệ:  
028 5411 3333, máy nhánh: 1250

fv triển khai dịch vụ 
TIÊM PHÒNG TRỌN GÓI 
       GIÚP GIA ĐÌNH CHỦ ĐỘNG 
          BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO BÉ


