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B ác sĩ Aron Schuftan 
tốt nghiệp Trường Y 

Ponce, Puerto Rico, Hoa Kỳ 
năm 2002 và chuyên ngành 
Sản phụ khoa, Hội Sản phụ 
khoa Washington, Hoa Kỳ.  
Đồng thời, anh còn là bác sĩ 
nội trú khoa Sản phụ khoa, 
Bệnh Viện Boston, Hoa Kỳ 
(2002 - 2006).

Anh có trình độ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực 
Tư vấn tránh thai, Kế hoạch hóa gia đình, Soi cổ tử cung, 
Các bệnh truyền nhiễm, Phẫu thuật phụ khoa xâm lấn 
tối thiểu,… Ngoài ra, bác sĩ Aron còn có nhiều năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị vô sinh cũng như 
chuyên môn cao trong việc phát hiện và điều trị các  
bệnh lý phụ khoa.

Với gần 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Aron Schuftan đã 
từng tham gia công tác tại nhiều bệnh viện và phòng 
khám lớn trên toàn thế giới như: khoa Sản phụ khoa, 
Tập đoàn Kaiser Permanente, San Jose, California, Hoa Kỳ 
(2006-2009), khoa Vô sinh và Sản khoa nguy cơ cao,  
Hiếm muộn và Thai kỳ vùng vịnh, Redwood, California, 
Hoa Kỳ (2009-2013), Phòng Khám Family Medical 
Practice, thành phố Hồ Chí Minh (2015-2019),  
Phó khoa Sản Phụ khoa, Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ, thành phố  
Hồ Chí Minh (2018-2019). Từ năm 2021, anh quyết định gia 
nhập đội ngũ bác sĩ điều trị cấp cao, khoa Sản Phụ khoa,  
Bệnh Viện FV.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hường 
tốt nghiệp Đại Học Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch năm 2007 
và nhận bằng Chuyên khoa 1 
ngành Nội khoa năm 2017 
cũng tại ngôi trường này.  
Bên cạnh đó, bác sĩ Kim Hường 
cũng đã có nhiều năm tu nghiệp 
tại Bệnh Viện Purpan, Toulouse, 
Pháp chuyên ngành Nội cơ 

xương khớp và Nội khoa tổng hợp. Không dừng lại ở đó,  
bác sĩ Kim Hường tiếp tục học thêm các khóa đào tạo 
nâng cao về chuyên ngành của mình như: Siêu âm cơ 
xương khớp (2013), Bệnh lý cơ xương khớp (2014),  
Bệnh khớp Nhi (2015), Bệnh lý mô liên kết (2015), Hình 
ảnh học cơ xương khớp (2019) của Hội Thấp khớp học 
châu Âu.

Với 14 năm kinh nghiệm và chuyên môn sâu về các bệnh 
lý tự miễn, Can thiệp Cơ xương khớp xâm lấn tổi thiểu, 
Điều trị bổ sung nhớt cho bệnh viêm xương khớp,…  
bác sĩ Kim Hường đã giúp các bệnh nhân có vấn đề về 
bệnh lý cơ xương khớp thoát khỏi những cơn đau và đi 
đứng bình thường trở lại. 

Bác sĩ Kim Hường từng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa 
Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  
(2008 - 2010 và từ năm 2014 đến nay), bác sĩ điều trị 
tại Bệnh viện Thân Dân (2014 - 2021), Trung tâm Chẩn 
đoán Y khoa Medic (từ năm 2016). Đến năm 2021, bác sĩ  
Kim Hường tham gia đội ngũ bác sĩ điều trị cấp cao,  
khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện FV.

Để đặt hẹn thăm khám cùng bác sĩ Aron Schuftan, 
khoa Sản Phụ khoa, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, 
máy nhánh: 6000

Để đặt hẹn thăm khám cùng bác sĩ  
Nguyễn Thị Kim Hường, khoa Nội cơ xương khớp,  
vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1526

Bác sĩ người Mỹ

THAM GIA  VÀO ĐỘI NGŨ SẢN PHỤ KHOA FV
ARON SCHUFTAN
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Từ ngày 01/06 đến 31/08/2021, Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn 

– Quận 1 triển khai chương trình ưu đãi lên đến 30% khi mua theo 

nhóm các gói khám sức khỏe tổng quát và thực hiện kiểm tra sức khỏe 

tại phòng khám.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NHƯ SAU:

•  Mua 2 gói khám cùng lúc bạn sẽ được giảm ngay 10%

•  Mua 4 gói khám cùng lúc bạn sẽ được giảm ngay 20% 

•  Mua 6 gói khám cùng lúc bạn sẽ được giảm ngay 30%

Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn hiện có các chương trình kiểm tra 

sức khỏe đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng với các gói từ 

3.700.000 VNĐ đến 14.000.000 VNĐ (giá chưa áp dụng chương trình  

ưu đãi).

Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn có không gian sang trọng, thoải mái 

giúp khách hàng tận hưởng những giây phút thư giãn, nhẹ nhàng 

trong suốt quá trình thăm khám.

(028) 62 90 61 67 HOTLINE: 0903 013 500

Bác sĩ CKI

NHÂN TỐ MỚI KHOA NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP FV 
NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG



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

KHOA TAI MŨI HỌNG FV
ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

HIẾM GẶP
ung thư tế bào gai mặt lưỡi

C hị Đ.T.L.P (45 tuổi - Bình Dương) đến FV trong tình 
trạng có một vết loét ở mặt lưng lưỡi gây đau nhức,  

không lành nên đã đến khám với bác sĩ Phạm Long Đạo - 
khoa Tai Mũi Họng. Sau khi xem qua vết thương, bác sĩ Đạo 
đã chỉ định bệnh nhân thực hiện sinh thiết rìa vết thương và 
kết quả là nghi ngờ ung thư tế bào gai mặt lưỡi. Tuy nhiên, 
để có kết quả chính xác hơn, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân 
sinh thiết lần 2 với việc lấy mẫu rộng hơn và thực hiện gởi 
mẫu đọc giải phẫu bệnh ở hai nơi: Thái Lan và Bệnh viện Ung 
Bướu TP. HCM.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp CT cổ mặt để khảo sát 
thêm khối u vùng lưỡi và cổ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho 
thấy có một khối u lưỡi và vài hạch cổ phì đại. Kết hợp CT với 
kết quả sinh thiết lần hai đã giúp bác sĩ xác định bệnh nhân 
bị ung thư tế bào gai mặt lưỡi bên phải T2N0M0 và được chỉ 
định phẫu thuật để điều trị.

Sau một tuần, bệnh nhân được tiến hành gây mê để 
phẫu thuật. Đầu tiên, bác sĩ Phạm Long Đạo xử lí khối 
u lưỡi trước và cắt một vùng da đủ rộng cách rìa vết 
loét 0,5cm để gửi mẫu bệnh phẩm làm sinh thiết lạnh 
(frozen section) đến Bộ phận Giải phẫu Bệnh thuộc 
khoa Xét Nghiệm và Ngân hàng Máu Bệnh viện FV. 

Việc làm này giúp đảm bảo lấy trọn khối u vừa vẫn bảo toàn 
bộ phận lưỡi tối ưu nhất có thể. Đồng thời, trong lúc đợi kết 
quả sinh thiết lạnh thì bác sĩ Đạo và ê-kíp tiếp tục nạo hạch 
vùng cổ chọn lọc nhóm từ 1A - 4.

Kết quả cắt lạnh có sau 45 phút và khoảng 0,5cm tính từ rìa 
mẫu bệnh tích đã sạch tế bào ung thư. Với kích thước khối u 
nhỏ và nằm nong ở mặt lưng nên bác sĩ đã chọn giải pháp 
khâu lại và không cần tái tạo mặt lưỡi. Ca mổ hoàn thành sau 
4 giờ đồng hồ và bệnh nhân xuất viện 4 ngày sau đó. Hiện tại, 
sức khỏe chị Đ.T.L.P đã hoàn toàn ổn định và có thể ăn uống, 
nói chuyện bình thường.

Theo bác sĩ Phạm Long Đạo, ung thư lưỡi là khối u ác tính 
xuất phát ở phần lưỡi di động hay cố định (đáy lưỡi).  
Đây là loại ung thư gặp nhiều nhất và chiếm khoảng 30% - 50% 
trong các ung thư ở khoang miệng. Phẫu thuật có vét hạch 
chọn lọc vùng cổ được chỉ định nếu nguy cơ di căn hạch vượt 
quá 15 đến 20% và thường được thực hiện cho bênh nhân 
ung thư lưỡi giai đoạn T2.

Để đặt hẹn thăm khám cùng bác sĩ Phạm Long Đạo, 
khoa Tai Mũi Họng, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333,  
máy nhánh: 1382

T ừ ngày 25/05 - 30/06/2021, Bệnh viện FV hỗ trợ 20% 
chi phí tầm soát Ung thư Phổi bằng chụp CT liều thấp 

cho tất cả các bệnh nhân có nhu cầu. Với chương trình này, 
chi phí tầm soát loại ung thư phổi - loại ung thư gây tử 
vong hàng đầu thế giới chỉ còn 1.800.000 VNĐ. 

Tầm soát ung thư phổi bằng chụp CT phổi liều thấp sẽ 
giúp sàng lọc ung thư phổi một cách an toàn và hiệu quả. 
Chương trình này  dành cho các đối tượng có nguy cơ như: 
người trên 55 tuổi, từng hút thuốc 1 gói/ ngày trong 30 
năm hoặc 2 gói/ ngày trong 15 năm; hoặc những người có 
tiếp xúc với các chất độc hại và môi trường ô nhiễm như 
khói thuốc, amiang, phóng xạ radon, chất asen…

Sau khi tầm soát, nếu có các bất thường về phổi,  
bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tư vấn và thăm khám bởi 
đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Chuyên khoa Nội Phổi. 
Khoa có sự tham gia điều trị của Ts.Bs Đỗ Thị Tường Oanh, 
giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với hơn 30 
năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp 
và lao phổi; Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, Tiến sĩ Đại học Y khoa 
Shiga (Nhật Bản), Trưởng bộ môn lao và bệnh phổi ĐH Y 
Dược Tp.HCM, hơn 18 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và 
điều trị các bệnh lý về đường hô hấp, phổi và lồng ngực.


