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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

trình chữa bệnh tại Trung tâm 
Điều trị Ung thư Hy Vọng. Điểm 
mấu chốt trong phác đồ điều 
trị của cô N.T.L chính là công 
nghệ xạ trị điều biến liều tinh vi 
VMAT cho phép tia xạ đi chính 
xác vào khối u với liều tối đa 
nhưng không gây ảnh hưởng 
tới mô lành, giúp nâng cao 
hiệu quả điều trị và hạn chế 
được những tác dụng phụ lên 
người bệnh. Công nghệ VMAT 
là một trong số công nghệ tiên 
tiến của hệ thống xạ trị Elekta 
Infinity vừa mới được Trung tâm 
Điều trị Ung thư Hy Vọng đầu 
tư nhằm nâng cao chất lượng 
điều trị cho bệnh nhân ung thư.  

Sau 7 tháng, cô N.T.L đã vượt 
qua thử thách 33 lần xạ trị, kèm 
theo hóa trị và truyền sinh học. 
Khối u đã được loại bỏ và cô 
sẽ tiếp tục được các bác sĩ tại 
Trung tâm Điều trị Ung thư Hy 
Vọng theo dõi để kiểm soát 
căn bệnh ung thư hạ hầu.

TTháng 9/2018, cô N.T.L (52 
tuổi, Tp.HCM) được chẩn 

đoán mắc chứng bệnh ung 
thư hạ hầu. Sau khi cân nhắc 
lựa chọn, cô N.T.L tìm đến 
Trung tâm Điều trị Ung thư Hy 
Vọng của Bệnh viện FV. Tình 
trạng của cô được chẩn đoán 
ở giai đoạn nguy hiểm do có 
khối u to dưới đáy lưỡi và di 
căn hạch đang tiến triển rất 
nhanh. Bác sĩ Basma M’Barek - 
Trưởng Trung tâm Điều trị Ung 
thư Hy Vọng là người trực tiếp 
theo dõi ca bệnh đã phân tích 
tình trạng bệnh và cùng hội 
chẩn với các bác sĩ để đưa ra 
phác đồ điều trị kết hợp: xạ trị, 
hóa trị, phối hợp với liệu pháp 
nhắm trúng đích và liệu pháp 
miễn dịch. Quá trình điều trị 
cần nhiều thời gian, tuy nhiên 
bệnh nhân sẽ có khả năng 
lành bệnh mà không phải cắt 
bỏ đi một phần cuống họng.

Từ tháng 10/2018, cô N.T.L 
chính thức bước vào quá 

CÔNG NGHỆ XẠ TRỊ VMAT MỚI GIÚP 

BẢO TỒN CUỐNG HỌNG
CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ HẠ HẦU

Ngày ra viện, cô N.T.L được đích thân bác sĩ Basma M’Barek 
tặng hoa chúc mừng và cảm ơn niềm tin cô đã dành cho trung 
tâm. Cô mỉm cười nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi hy vọng những người 
mắc bệnh ung thư như tôi có thể đến đây để chữa trị. Ở đây, 
các bác sĩ rất nhiệt tình và cách thức điều trị rất hiệu quả”.

Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng vừa được đầu tư hàng 
triệu đô-la để nâng cấp thành một trong những trung 
tâm điều trị ung thư hàng đầu khu vực. Đây là nơi quy tụ 
đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, đứng đầu là Trưởng 
khoa Basma M’Barek, người có chuyên môn cao về lĩnh 
vực ung thư như: Xạ trị, Điều trị trúng đích, Liệu pháp 
miễn dịch, Chăm sóc giảm nhẹ… Ngoài ra, trung tâm 
còn hợp tác chuyên môn cùng HCG - Hệ thống bệnh viện 
chuyên điều trị ung thư lớn nhất Ấn Độ. Bên cạnh đó, 
trung tâm cũng đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết 
bị và các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất 
sẵn sàng chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư từ 
khám, chẩn đoán và điều trị ngay cùng một địa điểm.

FV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI XUNG 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÕNG MẠC, GLAUCOMA

M áy laser phẫu thuật võng 
mạc IQ 577 sử dụng công 

nghệ vi xung (micropulse) có 
khả năng điều trị trực tiếp vùng 
trung tâm võng mạc, làm giảm 
phù hoàng điểm, ngăn chặn 
sự tiến triển bất lợi của mạch 
máu, giảm nguy cơ xảy ra các 
biến chứng tăng sinh… Với 
bệnh lý glaucoma, công nghệ 
vi xung hoạt động theo nguyên 
lý chiếu chùm tia laser siêu nhỏ 
tác động lên vùng tiết dịch 
gây tăng nhãn áp, làm giảm 
dòng chảy của thủy dịch giúp 

dịch thoát nhanh hơn, hạ áp suất bên trong mắt. Công nghệ 
này có nhiều ưu điểm: điều trị theo phương pháp không xâm 
lấn, không gây tổn thương mô, không để lại sẹo qua đó giúp cải 
thiện thị lực hoặc bảo tồn thị lực còn lại, giảm tỷ lệ tái phát bệnh, 
giảm lượng thuốc điều trị lên mắt, thời gian thực hiện chỉ từ 15 
- 20 phút và bệnh nhân có thể xuất viện ngay sau khi điều trị.

Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ Bệnh viện FV là một trong 
số trung tâm nhãn khoa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy 
laser IQ 577 trong điều trị glaucoma và các bệnh lý về võng 
mạc như võng mạc trung tâm thanh dịch, võng mạc tiểu 
đường tăng sinh và không tăng sinh, tắc tĩnh mạch võng 
mạc, thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác (AMD), bệnh lý 
võng mạc ở trẻ sinh non, rách võng mạc, phù hoàng điểm 
do tiểu đường (DME), tổn thương mạch máu ở đáy mắt,… 
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 Bác sĩ giới thiệu bệnh 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có thể 
giới thiệu bệnh nhân đến để làm các yêu cầu tầm 
soát (chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm), khám 
bệnh, chỉ định nhập viện và điều trị nội, ngoại 
khoa hoặc ung thư. 

 Bác sĩ Cộng tác 
Là các bác sĩ không làm việc tại FV nhưng có quyền 
chỉ định bệnh nhân của mình nhập viện tại FV và 
sử dụng các trang thiết bị của bệnh viện để điều 
trị, phẫu thuật và hỗ trợ các ca sinh con cho bệnh 
nhân của mình.

Liên hệ đặt hẹn:
Khoa Phẫu Thuật Bàn tay - (028) 5411 3333,  
máy nhánh: 1227

Giá gói bao gồm 01 lần phẫu thuật và 04 lần tái khám sau mổ 
trong môi trường đạt chất lượng quốc tế, phòng phẫu thuật 
đảm bảo vô trùng tuyệt đối nhằm giữ gìn đôi mắt sáng, khỏe.

Dịch vụ Mức ưu đãi Giá chưa giảm Giá ưu đãi

Lasik truyền thống 20% 26.800.000đ 21.400.000đ

Lasik Xtra 20% 41.800.000đ 33.440.000đ

Femtosecond 
Lasik 13% 47.400.000đ 41.000.000đ

Femtosecond 
Lasik Xtra 13% 62.400.000đ 54.000.000đ

Từ 22/04 - 31/08/2019, khoa Mắt & Phẫu thuật Khúc xạ Bệnh 
viện FV triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng 

sử dụng các dịch vụ phẫu thuật khúc xạ áp dụng kỹ thuật mới, 
cụ thể:

Từ ngày 06 - 11/05/2019, 
GS. BS Stéphane Guero 

đến từ Pháp sẽ thăm khám 
và phẫu thuật cho các 
bệnh nhân bị dị tật bẩm 
sinh hoặc di chứng tai nạn 
ở bàn tay tại khoa Chấn 
Thương Chỉnh Hình của FV.

Bác sĩ Stéphane Guero 
là sáng lập viên của Viện 
Phẫu Thuật Bàn Tay Pháp, 
thành viên của Hiệp hội 
giải phẫu lâm sàng châu 
Âu. Với hơn 20 năm kinh 
nghiệm phẫu thuật bàn 

CHỮA LÀNH
DỊ TẬT BÀN TAY
CÙNG GS. BS STÉPHANE GUERO

tay, đặc biệt là bàn tay trẻ em, bác sĩ Stéphane Guero 
chuyên chữa lành các dị tật như di chuyển ngón, tái tạo 
chức năng cầm nắm, ghép xương, tách ngón đối với bàn 
tay dính liền, phẫu thuật đám rối thần kinh cánh tay, vi 
phẫu, phẫu thuật bàn tay dị tật bẩm sinh, phẫu thuật viêm 
khớp dạng thấp, phẫu thuật thẩm mỹ các tổn thương da, 
ghép xương cho các trường hợp cụt ngón tay bẩm sinh…

Phẫu thuật nội soi giúp 
chẩn đoán nguy cơ bị 

thoát vị bẹn đối bên, thời gian 
hồi phục nhanh, đặc biệt 
không ảnh hưởng đến chức 
năng sinh sản sau này của trẻ.

Lâu nay, bệnh thoát vị bẹn 
được điều trị bằng phương 
pháp mổ hở truyền thống, 
tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng 
cao, bệnh nhân phải chịu 
vết mổ dài, chưa kể nhiều 
khả năng bỏ sót thoát vị 
bẹn bên đối diện. Bệnh viện 
FV với việc ưu tiên thực hiện 
phẫu thuật xâm lấn tối thiểu 
đã ứng dụng phương pháp 
mổ nội soi vào điều trị bệnh 
lý thoát vị bẹn ở trẻ em. Gần 
đây nhất, các bác sĩ đã phẫu 
thuật thành công ca thoát vị 
bẹn bằng phương pháp mổ 
nội soi cho bệnh nhi N.T.M 
(15 tuổi, TP.HCM). Cháu N.T.M 
được gia đình đưa đến FV khi 
phát hiện có khối sưng phồng 
to bên bẹn phải gây đau tức 
mỗi lúc vận động mạnh, ảnh 
hưởng đến việc sinh hoạt và 
đi lại. Sau khi thăm khám, bác 

ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Ở TRẺ EM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI MỚI
sĩ chẩn đoán cháu N.T.M bị 
thoát vị bẹn bên phải với lỗ 
bẹn rộng khoảng 2 cm cùng 
đoạn ruột chui vào lỗ bẹn dài 
khoảng 10 cm. 

Điều đáng nói, bệnh nhân đã 
được phẫu thuật thoát vị bẹn 
bên trái cách đây 12 năm tại 
Trung Quốc bằng phương 
pháp mổ hở. “Do phẫu thuật 
mổ hở chỉ có thể kiểm tra 
được một bên thay vì đối bên 
nên bác sĩ không phát hiện 
bệnh nhân bị thoát vị bẹn cả 
hai phía. Nếu thời điểm đó 
bệnh nhân được chẩn đoán 
chính xác thì có thể tiến hành 
phẫu thuật hai bên trong 
cùng một lần mổ thay vì phải 
đợi bên thoát vị còn lại xuất 
hiện triệu chứng rõ ràng như 
hiện tại” - TS. BS Phạm Ngọc 
Thạch, khoa Niệu Nhi Bệnh 

viện FV, người trực tiếp phẫu thuật cho 
bệnh nhân chia sẻ. Các bác sĩ tiến hành 
đặt camera và dụng cụ nội soi nhỏ luồn 
qua thành bụng bệnh nhân gồm 1 trocar 
nội soi 5 mm ở vùng  rốn và 1 trocar thao 
tác 3 mm ở hố chậu. Sau đó, bác sĩ thực 
hiện phẫu tích túi thoát vị bẹn, đưa mạc 
nối và túi thoát vị trở lại ổ bụng và đóng lỗ 
thoát vị. Ca mổ diễn ra thành công chỉ sau 
45 phút phẫu thuật. Đặc biệt, bệnh nhân 
hầu như không cảm thấy đau sau mổ, được 
xuất viện ngay trong ngày và đã có thể ăn 
uống, đi lại, sinh hoạt bình thường khoảng 
2 - 3 tiếng sau phẫu thuật. 

Việc FV ứng dụng phương pháp mổ nội soi 
giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý thoát vị 
bẹn, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong 
phát triển phẫu thuật nội soi của Bệnh viện.


