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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

CHUYÊN GIA UNG BƯỚU - XẠ TRỊ
TS. BS. NGUYỄN DUY SINH
Gia Nhập Trung Tâm Điều Trị Ung Thư Hy Vọng, Bệnh Viện FV

NHÂN TỐ MỚI TẠI
TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HY VỌNG

B ác sĩ Nguyễn Duy Sinh tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, năm 1998, Chuyên khoa I, 
Ung Thư năm 2004, Thạc sĩ  Y học chuyên ngành Ung Thư năm 2008 

Trường Đại học Y Dược  TP. HCM và Tiến sĩ ngành Khoa học Cuộc sống, Trường 
Đại học Yamanashi, Nhật Bản năm 2016. Bên cạnh đó, bác sĩ  Nguyễn Duy Sinh 
còn tham gia các khóa đào tạo nâng cao về chuyên ngành Xạ trị tại Nhật Bản, 
T h ụ y  S ĩ ,  Đ ứ c  v à  t ừ n g  l à  N g h i ê n  c ứ u  s i n h ,  Tr ư ờ n g  Đ ạ i  h ọ c  Ya m a n a s h i
Nhật Bản (2013-2016).
Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh được giới chuyên môn đánh giá là chuyên gia hàng đầu 
t ro n g  n g h i ê n  c ứ u  v à  c h ữ a  t r ị  u n g  t h ư  v ớ i  h ơ n  2 0  n ă m  k i n h  n g h i ệ m .   
Bên cạnh công việc của một lương y, bác sĩ Duy Sinh từng là giảng viên Đại học Y Dược 
TP Hồ Chí Minh và tham gia công tác tại khoa Xạ trị, Bệnh viện Ung Bướu 
TP.HCM (1998-2013), Bệnh viện Quốc tế Vinmec TP.HCM (2017-2019). Ngoài ra, 
B á c  s ĩ  N g u yễ n  D u y  S i n h  cò n  l à  d ị c h  g i ả  c ủ a  q u yể n  s á c h  b á n  c h ạy  n h ất
“Lịch Sử Ung Thư - Hoàng Đế Của Bách Bệnh” được nhiều độc giả đón nhận.          
Từ tháng 7/2020, bác sĩ Duy Sinh gia nhập bệnh viện FV và là Bác sĩ điều trị cấp cao, 
Trung tâm Điều trị  Ung thư Hy Vọng.
Bác sĩ  Nguyễn Duy Sinh nổi t iếng trong l ĩnh vực điều trị  ung thư với  những 
công trình nghiên cứu giá trị và khả năng chuyên môn cao trong Xạ trị ung thư 
đầu và cổ,  Xạ trị  ung thư phổi và gan, Tư vấn bệnh ung thư di  truyền. Bác sĩ 
Duy Sinh đã điều trị  thành công và giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân ung thư có 
chất lượng cuộc sống tốt hơn và vượt qua nỗi đau bệnh tật khi  không may 
mắc phải căn bệnh quái ác này.

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ Nguyễn Duy Sinh, vui lòng liên hệ
Trung tâm điều trị Ung Thư Hy Vọng: (028) 5411 3440  

                hoặc (028) 5411 3333, máy nhánh: 5000

B ác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 2016, 
trở thành Bác sĩ  nội trú chuyên ngành Ung thư của Đại học Y Dược 

TP. HCM và tốt nghiệp vào năm 2019.

Đồng thời, bác sĩ Hà Thu cũng nhận bằng Chuyên khoa I ngành Ung thư 
và Thạc sĩ Y học trong cùng năm 2019. Bên cạnh đó, bác sĩ Hà Thu còn 
tham gia các khóa đào tạo nâng cao như: Đào tạo và Thực hành Hóa - Xạ trị 
lâm sàng, Chương trình Pacific Partner Ship tại Việt Nam.

Bác sĩ Hà Thu dù còn rất trẻ nhưng đã có gần 5 năm kinh nghiệm chăm sóc 
và điều trị ung thư. Cô cũng đã có một khoảng thời gian làm việc tại Bệnh viện 
Ung bướu TP. HCM (2016 - 2019) và cộng tác tại khoa Ung bướu Bệnh viện 
Quốc tế Vinmec (2017). Đồng thời, bác sĩ Hà Thu còn là người có chuyên môn 
về l ĩnh vực điều trị  ung thư như: Xạ trị ,  Chăm sóc giảm nhẹ, điều trị
miễn dịch và liệu pháp nhắm trúng đích.

Hiện tại, bác sĩ Hà Thu đang công tác tại Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng - 
Bệnh Viện FV, phụ trách điều trị ung thư bằng các phương pháp tiên tiến 
như xạ trị, điều trị trúng đích và chăm sóc giảm nhẹ giúp bệnh nhân giảm 
thiểu nỗi đau bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để đặt hẹn cùng bác sĩ Nguyễn Huỳnh Hà Thu, vui lòng liên hệ 
Trung tâm điều trị Ung Thư Hy  Vọng: (028) 5411 3440  
hoặc (028) 5411 3333, máy nhánh: 5000

THS.BS.NGUYỄN HUỲNH HÀ THU

T ừ tháng 7/2020, Bệnh viện FV triển khai dịch vụ Khám bệnh Từ xa 
(Telemedicine) để giúp những bệnh nhân đi đứng bất tiện, bận rộn hoặc 

hạn chế phương tiện di chuyển được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.
Dịch vụ Khám bệnh Từ xa phục vụ hiệu quả cho nhiều trường hợp, đặc biệt với các 
bệnh lý cần được theo dõi thường xuyên như: cao huyết áp, tiểu đường, tim 
mạch, dinh dưỡng, đau mạn tính… 

Bệnh nhân cũng có thể đặt dịch vụ đo sinh hiệu và lấy mẫu xét nghiệm (thử máu,
nước tiểu…) khi có nhu cầu, điều dưỡng của FV sẽ đến hỗ trợ và lấy mẫu tận nhà. 
Kết quả khám và/ hoặc xét nghiệm sẽ được các bác sĩ thông báo qua điện thoại, 
đồng thời gửi về địa chỉ nhà bệnh nhân hoặc qua email đăng ký. Khi có nhu cầu
sử dụng thuốc, khoa Dược của FV sẽ chuyển thuốc đến tận nhà bệnh nhân.

Dịch vụ Khám bệnh Từ xa giúp người bệnh có thể chăm sóc sức khỏe kịp thời, theo dõi 
diễn biến bệnh lý mạn tính với ưu điểm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.



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

Trả Lại Cuộc Sống

Em Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1996) mắc chứng u bạch mạch ở lưỡi. 
Khối u to như lát thịt ghì nặng, đẩy lưỡi ra ngoài gây khô và nhiễm trùng 

nghiêm trọng. Dù đã được phẫu thuật nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. 
Em hầu như chỉ có thể uống sữa hoặc dùng thức ăn mềm để sống.

Đ ế n  g i ữ a  n ă m  2 0 1 9 ,  h o à n  cả n h  c ủ a  Hả i  đ ư ợ c  n g ư ờ i  q u e n  g i ớ i  t h i ệ u  đ ế n
Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ - chuyên tiếp nhận, hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho trẻ em 
Việt Nam dưới 16 tuổi, mắc các dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình 
lập tức đưa em đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện FV. Tại đây, em Thanh Hải 
đ ư ợ c  b á c  s ĩ  Lư ơ n g  N g ọ c  Tru n g  -  K h o a  P h ẫ u  t h u ật  M ạ c h  m á u  t h ă m  kh á m .
Dựa vào kết quả chụp MRI, bác sĩ Trung đã có cái nhìn tường tận về cấu trúc khối 
u. Tình trạng bệnh của Hải được bác sĩ Trung mô tả cụ thể trong báo cáo Y khoa, đồng thời 
trao đổi với bác sĩ McKinnon - một chuyên gia phẫu thuật về khối u phức tạp và 
tạo hình sọ não hàng đầu thế giới – với mục tiêu tìm giải pháp điều trị cho em. 

Đến tháng 10/2019 em Thanh Hải được đặt lịch phẫu thuật với bác sĩ McKinnon. 
Dưới bàn tay ông, khối u và phần nang lưỡi  gây biến chứng đã được cắt bỏ.
Bác sĩ cũng giúp em tái tạo thẩm mỹ cho lưỡi bằng cách cắt vạt hai bên, thu ngắn 
lại gọn gàng trong khoang miệng. Đây cũng là một điều may mắn cho Hải bởi 
nếu không được phẫu thuật sớm, em có thể bị lệch cơ hàm và khó phát âm 
trong giao tiếp. 

Sau nhiều lần tái khám, dấu hiệu chứng u bạch mạch ở lưỡi của em Thanh Hải 
đã không còn tái phát và mở ra cho em một tương lai tươi sáng.

Để đặt hẹn cùng bác sĩ Lương Ngọc Trung, vui lòng liên hệ
Khoa phẫu thuật mạch máu: (028) 5411 3333, máy nhánh: 1250

CHO BÉ TRAI BỊ U BẠCH MẠCH LƯỠI

Tháng 6/2020, Bệnh viện FV đã cấp cứu kịp thời cho trường hợp của anh 
Grant Courtney Pratt (47 tuổi, người New Zealand) bị nhồi máu cơ tim 

với các triệu chứng như: đau nhói trong lồng ngực, vã mồ hôi và ngất xỉu sau khi
tập luyện thể dục.

Anh Courtney Pratt được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện FV. 
Dựa vào các xét nghiệm và kết quả điện tim, bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu 
hiệu nhồi máu cơ tim. Khi thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức, nhịp tim trở 
lại bình thường trong giây lát rồi lại ngưng tim. Tình trạng nguy hiểm lặp đi lặp lại 
đến 3 lần. Ê-kip cấp cứu trong ca trực của bác sĩ Hồ Châu Anh Thư và bác sĩ
N g u y ễ n  Th a n h  B ì n h  đ ã  l à m  m ọ i  b i ệ n  p h á p  n h ư  s ố c  đ i ệ n ,  xo a  b ó p  t i m ,
truyền dịch,… để giúp bệnh nhân giành lại từng nhịp thở. Hơn 15 phút vật lộn 
với tử thần, sức khỏe anh Courtney Pratt mới dần dần ổn định, tuy nhiên vẫn 
cần sự trợ giúp của máy thở và thuốc vận mạch.

Kết quả CT mạch vành cũng cho thấy bệnh nhân Courtney Pratt bị tắc nghẽn 
đoạn đầu của động mạch liên thất trước cần có sự can thiệp ngay lập tức. Không để lỡ 
thời gian vàng, ê-kip Can thiệp Tim Mạch (Phòng Cathlab) dưới sự điều phối của 
Trưởng khoa Tim mạch, bác sĩ Huỳnh Ngọc Long và bác sĩ Đỗ Thành Long đã nhanh chóng 
đưa bệnh nhân vào cứu chữa. Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Long: 
“Vị trí tắc nghẽn rất hiểm yếu ngay đoạn đầu của động mạch liên thất trước. 
Đây được ví như  cửa ngõ của nhiều mạch máu  với lượng tải lên đến 80% máu 
đi cho trái tim. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đột tử rất cao”. 
Sau 20 phút can thiệp khai thông lòng mạch và đặt stent phủ thuốc thành công, 
bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức để các nhân viên điều dưỡng tiếp tục 
chăm sóc. Vài ngày sau đó, sức khỏe anh Courtney Pratt dần dần hồi phục và 
được xuất viện.

 Để đặt hẹn cùng bác sĩ Huỳnh Ngọc Long,
 vui lòng liên hệ Khoa Tim mạch: (028) 5411 3467
(028) 5411 3333 - Máy nhánh: 1216/1165

CẤP CỨU KỊP THỜI
CA NHỒI MÁU CƠ TIM 
Do Luyện Tập Quá Sức

BìnhThường


