
Bác sĩ Bùi Thị Thanh Hương tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM 
năm 1989, Chuyên khoa I, khoa Mắt năm 1998 và Chuyên 

khoa II, khoa Mắt năm 2003. Ngoài ra, bác sĩ Thanh Hương còn 
tham gia các khóa đào tạo nâng cao về: Mộng thịt và các phương 
pháp điều trị (2013), Phẫu thuật Phaco (2017), Khám và chẩn đoán 
bệnh Glaucoma - soi góc tiền phòng cắt mống chu biên và điều trị 
đục bao sau thể thủy tinh bằng Laser Yag (2017).

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa cùng chuyên 
môn cao về Phẫu thuật Phaco, Bệnh Glaucoma và điều trị Khối 
u mắt - Phẫu thuật thẫm mỹ, bác sĩ Thanh Hương đã từng tham 
gia công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Bệnh Viện Mắt, 
Thành phố Hồ Chí Minh  từ năm 1987 đến năm 2017 như: Phó 
khoa Chấn Thương (2000-2006), Phó khoa Giác mạc (2006-2007), 
Phó khoa Khám và Điều trị (2007-2011), Phó Phòng Kế hoạch 
tổng hợp (2011-2017). 

Bác sĩ Bùi Thị Thanh Hương hiện đang là bác sĩ cấp cao tại khoa 
Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ Bệnh viện FV với mong muốn đem đến 
cho các bệnh nhân mắc các bệnh lí về mắt giải pháp điều trị hiệu 
quả và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Bùi Thị Thanh Hương, vui 
lòng liên hệ Khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ:  
028 5411 3333, máy nhánh: 2000

Bác sĩ Thanh Tâm tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM năm 
2004, Bác sĩ Nội trú (2007), Chuyên khoa Cấp I chuyên ngành 

Sản khoa năm 2008 và Thạc sĩ Y khoa Đại học Y Dược TP.HCM 
năm 2012. Ngoài ra, bác sĩ Thanh Tâm còn tham gia các khóa 
đào tạo nâng cao như: Siêu âm Sản Phụ khoa (2008), Bệnh lí Sàn 
chậu (2016), Hồi sức Tim phổi nâng cao (2016), Soi cổ tử cung 
(2018), Cấy và rút que tránh thai Impant NXT (2019). Đặc biệt, bác 
sĩ Thanh Tâm từng là giảng viên đào tạo lớp Phẫu thuật Nội soi 
bệnh Phụ khoa và Lớp Sàn chậu nữ của Bệnh viện Từ Dũ.

Bác sĩ Thanh Tâm từng làm việc tại các bệnh viện đầu ngành 
về Sản Phụ khoa tại TP.HCM như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện 
Hùng Vương, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bệnh viện Phụ Sản 
Mêkông. Với tay nghề vững chắc, bác sĩ không chỉ đỡ sinh thành 
công hàng nghìn ca mà còn là một phẫu thuật viên mát tay trong 
lĩnh vực mổ sanh, phẫu thuật khối u phụ khoa, mổ nội soi, điều trị 
bệnh lí sàn chậu, chữa són tiểu và sa tử cung với tiêu chí triệt để, 
an toàn, thẩm mĩ và nhanh hồi phục đem lại sự tự tin cho phụ nữ .

Từ năm 2020, bác sĩ Thanh Tâm bắt đầu gia nhập đội ngũ FV và 
công tác tại khoa Sản Phụ khoa đem đến cho bệnh nhân những 
phương pháp khám chữa bệnh hiệu quả, an toàn và thẩm mĩ cao.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, vui 
lòng liên hệ: Khoa Sản phụ khoa - 028 5411 3333,  
máy nhánh: 6000
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BỆNH VIỆN FV
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PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FV SÀI GÒN

Tầng 3, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 62 90 61 67 - Fax: (028) 62 90 61 68
Email: saigonclinic@fvhospital.com

Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ SẢN PHỤ KHOA

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II 
BÙI THỊ THANH HƯƠNG

THẠC SĨ. BÁC SĨ 
NGUYỄN THỊ THANH TÂM

BÁC SĨ CẤP CAO KHOA MẮT & PHẪU THUẬT KHÚC XẠ



Với gói tầm soát bệnh lý võng mạc tiểu đường tại khoa Mắt & Phẫu 
thuật Khúc xạ Bệnh viện FV, bệnh nhân sẽ được khám tầm soát 

mắt toàn diện bao gồm: đo và kiểm tra thị lực; khám bằng sinh hiển vi; 
đo nhãn áp; soi góc tiền phòng và kiểm tra đáy mắt bằng kĩ thuật chụp 
cắt lớp đáy mắt (OCT) để đánh giá mức độ của bệnh Võng mạc đái tháo 
đường. Ngoài ra, có thể sử dụng chụp mạch huỳnh quang đáy mắt (FFA) 
để điều tra rõ nguyên nhân giảm thị lực, xác định mao mạch rò rỉ và sử 
dụng làm hướng dẫn để điều trị phù hoàng điểm.

Tùy vào giai đoạn tăng sinh, các chuyên gia võng mạc sẽ sử dụng phương 
pháp điều trị khác nhau. FV sử dụng công nghệ laser quang đông vi xung 
võng mạc với nhiều ưu điểm như có thể chiếu trực tiếp lên vùng hoàng 
điểm, giúp giảm phù nề mà không gây tổn thương hoàng điểm. Công 
nghệ mới này sẽ khắc phục nhiều nhược điểm của các loại laser thông 
dụng hiện nay như: Thời gian tác dụng laser lên các mô của võng mạc 
rất ngắn, không gây bỏng rộng quanh vùng laser nên giúp kiểm soát tác 

dụng theo ý muốn, ít gây tổn hại võng mạc xung quanh vùng laser. Bên 
cạnh đó, đây là phương pháp điều trị vùng hoàng điểm an toàn không 
hoặc rất ít gây đau, giảm thiểu biến chứng và tác dụng phụ của laser.

Để đặt hẹn với khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xa vui lòng liên hệ  
028 5411 3333, máy nhánh: 2000

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

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BỆNH LÝ  
CƠ TIM GIÃN NỞ VÔ CĂN GÂY  
BIẾN CHỨNG SUY TIM 

Bệnh nhân D.K.P - 54 tuổi, TP.HCM sống cùng căn bệnh suy 
tim đã 6 năm với các triệu chứng như mệt, khó thở thường 

xuyên gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống. 
Ngay khi nhận thấy tì nh hình sức khoẻ của mình ngày càng 
trầm trọng và việc điều trị bằng thuốc dường như không còn 
hiệu quả, ông D.K.P quyết định đến khoa Tim Mạch Bệnh viện 
FV để khám và kiểm tra sức khỏe tim mạch. 

Bệnh nhân được Bác sĩ Trần Nhân Tuấn - Phó khoa Tim Mạch 
FV thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả 
cho thấy công suất tống máu của tim giảm chỉ còn 14%, sóng 
QRS trên điện tâm đồ giãn rộng và khi khảo sát nhịp tim 24 tiếng 
thì thấy có sự xuất hiện những cơn loạn nhịp nguy hiểm có thể 
gây tử vong. Bệnh nhân được chẩn đoán bị chứng Cơ tim Giãn 
nở vô căn. Nhận thấy tình hình suy tim chuyển biến xấu, bác sĩ 
Tuấn chỉ định đặt máy tái đồng bộ thất và ngừa đột tử (CRT-D) 
để điều trị. Chiếc máy này có vai trò phát hiện và điều trị các rối 
loạn nhịp nguy hiểm có thể dẫn đến ngừng tim, đồng thời kích 
thích tạo nhịp tim giúp hồi phục sự đồng bộ của co bóp thất 
làm tăng hiệu quả bơm máu và cải thiện các triệu chứng suy 
tim, khó thở, mệt mỏi của bệnh nhân. 

Nhờ vào hệ thống can thiệp nội mạch (Cathlab) tại FV, bác sĩ 
đã tiến hành thủ thuật luồn 3 dây điện cực vào tim đặt ở các vị 
trí thất phải, xoang vành và nhĩ phải. Sau đó, bác sĩ nối các điện 
cực vào máy CRT-D đặt dưới da trên vùng ngực trái và khâu lại. 
Bệnh nhân tỉnh táo và xuất viện 2 ngày sau đó, các triệu chứng 
bệnh được cải thiện rõ rệt. 

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Trần Nhân Tuấn, khoa Tim 
mạch, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1216 
hoặc 1165

CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ 
THUỐC TAGRISSO (OSIMERTINIB) 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHI PHÍ

Từ 05/06/2020 đến 04/12/2021, bệnh nhân ung thư phổi không tế bào 
nhỏ có chỉ định điều trị bằng thuốc Tagrisso (Osimertinib) khi mua và sử 

dụng hoàn tất một chu kỳ thuốc Tagrisso (30 ngày) sẽ được hỗ trợ miễn phí 
một chu kỳ thuốc tiếp theo tương ứng với một hộp Tagrisso bao gồm 30 viên 
thuốc tại Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV, theo quyết định 
1761/QĐ-BYT được Bộ Y tế phê duyệt ngày 17/04/2020.

Chương trình áp dụng cho bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có hoặc không 
có tham gia bảo hiểm Y tế, được chẩn đoán xác định ung thư phổi không 
tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến EGFR hoặc 
EGFR T790M dương tính (bao gồm cả bệnh nhân đang trong quá trình điều 
trị hoặc mới chẩn đoán chưa được điều trị) và có chỉ định sử dụng thuốc 
Tagrisso. Người bệnh sẽ được hỗ trợ thuốc Tagrisso cho đến khi ngưng điều 
trị theo chỉ định của bác sỹ hoặc tự quyết định dừng tham gia chương trình.

Thuốc Tagrisso (Osimertinib) được các chuyên gia nhận định là thuốc liệu 
pháp trúng đích giúp cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có giai 
đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến hoạt hóa thụ thể yếu tố phát 
triển biểu bì (EGFR) hoặc di căn có đột biến EGFR T790M dương tính có 
thêm thời gian sống với tình trạng không bệnh tiến triển tốt hơn so với các 
trường hợp sử dụng các liệu pháp trúng đích hay thuốc hóa trị khác. 

Thuốc Tagrisso (Osimertinib) của nhà sản xuất AstraZeneca AB (Thụy Điển) 
được cấp phép lưu hành tại Mỹ từ năm 2015, tại Việt Nam từ năm 2018 và 
hiện do công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) phân phối. 
Thuốc hỗ trợ bệnh nhân có ký hiệu nhận biết chuyên biệt, cụ thể là dòng chữ 
“Thuốc hỗ trợ - không bán” in trên hộp thuốc.

Để biết thêm thông tin về Chương trình hỗ trợ thuốc Tagrisso cho 
bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại TTĐT Ung thư Hy Vọng 
- Bệnh viện FV, vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 5000

Chương trình hỗ trợ thuốc
TAGRISSO (OSIMERTINIB)
MIỄN PHÍ MỘT PHẦN
 Cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ

BỆNH VIỆN FV TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

TẦM SOÁT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Mạch máu

Mắt bình thường Mắt bị bệnh lý  
Võng mạc tiểu đường

Mạch máu bị rò 
rỉ (tổn thương 
do tiểu đường)


