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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện 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

Bác Sĩ Chuyên Khoa II NGUYỄN THANH VINH 
Trở Lại Công Tác Tại Viện Thẩm Mỹ FV Lifestyle

Bác Sĩ Chuyên Khoa II
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 
Nhân Tố Mới Của Khoa Sản Phụ Khoa FV 

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, 
nhận bằng Chuyên khoa I (năm 2011) và Chuyên khoa II (năm 2014) ngành Ngoại khoa tại Học Viện Quân Y, 

Hà Nội. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh còn tham gia rất nhiều các khóa đào tạo nâng cao trong và  
ngoài nước như: Chấn thương chỉnh hình (2003), Phẫu thuật tạo hình - Tạo hình khuôn mặt (2003),  
Phẫu thuật thẩm mỹ & tạo hình (2004), Sử dụng Công nghệ Adistem (2011), Phẫu thuật nâng ngực nâng cao (2012),  
Nâng mũi tái cấu trúc (2020).

Bác sĩ Thanh Vinh nổi tiếng là người có tay nghề chuyên môn cao trong lĩnh vực: Nâng mũi bằng sụn sườn tự thân 
hoặc cấy ghép Gore-Tex (e-PTFE); Nâng cơ mặt và cổ; Tiêm Filter và Botox bằng kỹ thuật MD Codes ™. Đặc biệt 
là kĩ thuật Nâng ngực 6.0 qua nếp ngực với ưu điểm: Không mặc áo định hình, Không băng ép ngực, Không đặt 
ống dẫn lưu, Không cần mặc áo ngực, Không cần mát-xa, Không cần cắt chỉ.

Với gần 20 năm kinh nghiệm và thực hiện thành công hàng ngàn trường hợp để làm đẹp cho rất nhiều 
khách hàng, bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh đã từng công tác tại khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (2003 - 2005); Phó Trưởng khoa 
Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Sài Gòn ITO (2005 - 2015) và trở thành Trưởng khoa (2015 - 2019); khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ & Tạo hình, Bệnh viện FV 
(2012-2017), Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ kiêm Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Woldwide. Đến tháng 12/2020, bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh 
quyết định trở lại đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ của Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle giúp khách hàng trở nên xinh đẹp và tự tin hơn với mọi  
đường nét cơ thể.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc 
Trâm tốt nghiệp 

chuyên ngành Y tại Đại học 
Tây Nguyên năm 2002, 
nhận bằng Chuyên khoa I 
năm 2007 tại Đại học Y 
Dược TP. HCM và Chuyên 
khoa II năm 2020 Đại học 
Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
chuyên ngành Chẩn đoán 
Hình ảnh. Bên cạnh đó,  
bác sĩ Ngọc Trâm còn  
tham gia các khóa đào tạo nâng cao về siêu âm như:  
Siêu âm tổng quát, Siêu âm Sản phụ khoa, Siêu âm tim thai và  
bệnh lý tim bẩm sinh,…

Bác sĩ Ngọc Trâm có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
chẩn đoán hình ảnh cùng chuyên môn sâu về siêu âm  
tiền sản đã tham gia công tác tại các bệnh viện lớn tại TP.HCM 
như: Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, 
Bệnh viện Phụ sản Mekong, Bệnh viện Quốc tế Vinmec,  
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Đến tháng 12/2020, bác sĩ 
Ngọc Trâm tham gia đội ngũ Sản phụ khoa Bệnh Viện FV.

Để đặt hẹn thăm khám cùng bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Vinh, Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh 7000

Để đặt hẹn thăm khám cùng bác sĩ CKII 
Trần Thị Ngọc Trâm, Khoa Sản Phụ Khoa  
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh 6000

Bác sĩ Ngô Việt Thắng tốt nghiệp 
Đại học Y Dược Huế năm 

2010 và nhận bằng Thạc sĩ và 
bác sĩ nội trú Ngoại khoa năm 
2014 cũng tại ngôi trường này. 
Bên cạnh đó, bác sĩ Ngô Việt Thắng  
còn tham gia các chương trình 
đào tạo nâng cao về: Phẫu thuật 
nội soi ngoại tổng quát (2015), 
Ngoại tiêu hóa (2015), Phẫu thuật 
cắt tuyến giáp nội soi (2015), 
Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy (2018),…

Với chuyên môn vững vàng về phẫu thuật nội soi tiêu hóa và  
sửa chữa thoát vị thành bụng bằng nội soi ổ bụng cùng 
hơn 10 năm kinh nghiệm, bác sĩ Ngô Việt Thắng đã  
điều trị thành công cho nhiều ca bệnh.  

Bác sĩ Ngô Việt Thắng từng công tác tại Bệnh viện Trung ương 
Huế và Bệnh viện Đại học y dược Huế (2010-2013), Bệnh viện 
Đa khoa Minh Thiện, Quảng Nam (2013-2014 & 2015-2017), 
Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (2014-2015), Bệnh viện Đa khoa  
Quốc tế Vinmec Times City (2017-2020) và chính thức là 
thành viên của khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện FV từ 2021.

Thạc Sĩ , Bác Sĩ
NGÔ VIỆT THẮNG
Tham Gia Đội Ngũ Bác Sĩ Khoa Ngoại Tổng Quát FV

Để đặt hẹn thăm khám cùng Ngô Viết Thắng,  
Khoa Ngoại Tổng Quát, vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh 1250



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

Điều Trị Ung Thư Da Ống Tai
Và Che Phủ Bằng Kỹ Thuật Cấy Ghép Da Dày Toàn Bộ (Ftsg)

PHẪU THUẬT NỘI SOI THÀNH CÔNGPHẪU THUẬT NỘI SOI THÀNH CÔNG  
UNG THƯ DẠ DÀY CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU 
KÈM  TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CẤP

Ông T.V.P (60 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhập viện cấp cứu tại FV hồi 
tháng 11/2020 trong tình trạng mệt mỏi đột ngột, đi cầu phân đen,  

huyết áp thấp, thiếu máu nặng. Đồng thời, bệnh nhân còn bị 
liệt một bên mặt và yếu một bên tay chân. Tình trạng nguy cấp,  
ông T.V.P được chuyển đến khoa Hồi sức Cấp cứu FV để tiến hành 
truyền máu, hồi sức ban đầu. Bệnh nhân được nội soi khẩn cấp  
xác định khối u ung thư dạ dày gây xuất huyết và tiến hành chích 
cầm máu tạm thời để cấp cứu. Tiếp đó, bệnh nhân được chỉ định 
chụp MRI để tầm soát mạch máu não. Kết quả chẩn đoán hình ảnh 
cho thấy, một vùng não của bệnh nhân đã bị tắc mạch.

Lúc này, bác sĩ đã phải tính toán làm sao để vừa sử dụng thuốc 
làm “loãng máu” điều trị và ngăn chặn tai biến mạch máu não phát triển, 
vừa ngăn được tình trạng chảy máu từ khối u dạ dày. Việc phẫu thuật 
cắt dạ dày cũng không thể thực hiện ngay thời điểm này vì  
tình trạng tai biến mạch máu não chưa ổn định sẽ dễ làm bệnh 
trầm trọng thêm.

Sau 19 ngày điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, tình trạng của ông T.V.P đã ổn định và lúc này, bác sĩ Phan Văn Thái -  
Trưởng khoa Ngoại Tổng quát đã quyết định phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày cho bệnh nhân. Theo đánh giá của bác sĩ  
Phan Văn Thái, bệnh nhân bị mắc ung thư dạ dày giai đoạn T3N1M0 với khối u lớn, đã di căn hạch và được tiến hành  
phẫu thuật dưới mê để cắt ¾ dạ dày và nạo hạch D2 triệt căn bằng phương pháp nội soi.

Với bàn tay khéo léo và nhiều năm kinh nghiệm xử lí các khối u dạ dày của bác sĩ Phan Văn Thái và ê-kíp, cuộc phẫu thuật 
thành công sau 4 giờ đồng hồ. Cùng với đó là sự kết hợp quá trình hồi sức sau mổ tốt nên chỉ 10 ngày sau mổ, tình trạng của 
ông T.V.P đã ổn định và có thể ăn uống, đi lại được trên nạng. Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục hóa trị tại Trung tâm Điều trị 
Ung thư Hy Vọng FV, sức khỏe tốt và có thể tự đi xe đạp.

Theo bác sĩ Phan Văn Thái, đây là một ca bệnh khá hiếm và phức tạp vì bệnh nhân vừa mắc ung thư dạ dày và bị thêm  
tai biến mạch máu não lại vừa có biến chứng chảy máu từ u dạ dày. Nhưng may mắn là bệnh tai biến được phát hiện sớm, điều trị 
kịp thời. Ca phẫu thuật thành công cũng nhờ vào sự kết hợp liên chuyên khoa hiệu quả tại FV như: Nội thần kinh, Tiêu hóa,  
Ung bướu, Chẩn đoán Hình ảnh, Ngoại Tổng Quát và Gây mê Hồi sức … Đồng thời, tính toán để chọn đúng thời điểm thích hợp để  
giải quyết từng bệnh một cũng là một yếu tố giúp điều trị thành công và cứu sống bệnh nhân.

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

Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện FV vừa phẫu thuật cắt bỏ 
ung thư da ống tai thành công cho bệnh nhân B.P.N (75 tuổi, 

người Mỹ). Được biết, cách đây 3 năm, bệnh nhân đã từng 
phát hiện ung thư da ống tai ngoài và được bác sĩ bệnh viện 
Honolulu, Hoa Kỳ phẫu thuật lấy khối u lần thứ nhất. 

Gần đây, bệnh nhân thấy xuất hiện vết loét có đường kính 
khoảng 1cm ở ống tai ngoài bên trái ngay vị trí phẫu thuật 
cũ nên đến khám tại bệnh viện FV. Ông được bác sĩ Võ Công Minh 
- Trưởng khoa Tai Mũi Họng chỉ định sinh thiết và có kết quả 
giải phẫu bệnh là ung thư tế bào đáy và cần phẫu thuật để 
lấy bỏ vùng da ung thư. Đồng thời bác sĩ sẽ che phủ vùng 
da khuyết hổng bằng phương pháp cấy ghép da dày toàn bộ - 
FTSG (Full thickness skin graft). 

Bệnh nhân được phẫu thuật dưới gây mê toàn thân, bác sĩ 
Công Minh đã tiến hành cắt một vùng da đủ rộng cách rìa vết 
loét 0,5cm và gửi mẫu bệnh tích đi cắt lạnh (frozen section) 
đến Bộ phận Giải phẫu Bệnh thuộc khoa Xét Nghiệm và 
Ngân hàng Máu Bệnh FV. Ý nghĩa của việc này là giúp đảm 
bảo lấy trọn vùng da ung thư vừa vẫn bảo toàn vùng da lành 
xung quanh của bệnh nhân một cách tối ưu. 

Kết quả cắt lạnh có sau 45 phút và khoảng 0,2cm tính từ 
rìa mẫu bệnh tích đã sạch tế bào ung thư. Tuy vậy, để 
tránh bỏ sót tế bào ung thư ở vùng xương dưới da, bác sĩ  
Công Minh đã tiến hành khoan mài xương thành sau ống 
tai thêm 0,5cm. Sau khi đã đảm bảo lấy hết tế bào ung thư, 
bác sĩ Công Minh tiến hành lấy mảnh ghép da dày toàn bộ 
từ vùng da sau tai để che phủ khuyết hổng thành sau ống 
tai ngoài. Ca mổ kết thúc sau 2h30p và bệnh nhân xuất viện 
sau 1 ngày. Kết quả sau mổ bước đầu khá thành công khi 
vùng da được cấy ghép sống tốt và hồng hào trở lại sau  
2 tuần tái khám.

Theo bác sĩ Võ Công Minh, ung thư da vùng ống tài ngoài 
nói riêng hay vùng mặt nói chung cần được cắt bỏ triệt để 
để tránh tái phát. Tùy theo kích thước và vị trí vùng khuyết da, 
sau khi cắt, phẫu thuật viên có thể lựa chọn phương pháp 
dùng vạt da tại chỗ hay ghép da để che phủ. Ghép da dày 
toàn bộ - FTSG là kỹ thuật sử dụng mảnh da có chứa toàn bộ 
lớp thượng bì và trung bì, không có lớp hạ bì. Mảnh ghép da 
dày toàn bộ chứa đầy đủ các tận cùng thần kinh, nang lông 
và tuyến bài tiết. Ưu điểm của phương pháp này là mảnh 
ghép co ít hơn so với mảnh ghép da mỏng xẻ đôi và vẫn  
đảm bảo tính thẩm mỹ nhất định cho các tổn thương vùng mặt.

Để đặt hẹn thăm khám cùng Võ Công Minh,  
Trưởng Khoa Tai Mũi Họng , vui lòng liên hệ: 
028 5411 3333, máy nhánh 1382

Đường gạch rời là mảnh ghép da dày toàn bộ


