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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Tháng 08/2019, Tiến sĩ, Bác sĩ 
Đỗ Trọng Khanh trở thành 

Giám đốc Y khoa phụ trách 
các vấn đề chuyên môn của 
bệnh viện. 

Bác sĩ Đỗ Trọng Khanh tốt 
nghiệp văn bằng Bác sĩ Đa 
khoa tại trường Đại học Y dược 
Tp.HCM năm 2004. Ông tiếp tục 
hoàn thành văn bằng bác sĩ 
nội trú chuyên khoa Phẫu thuật 

Tổng hợp và tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư 
Đại học Shiga Nhật Bản năm 2013. Sau đó, ông tham gia thêm 
các khóa học Đào tạo chuyên sâu: Phẫu thuật nội soi dạ dày, 
Phẫu thuật nội soi lồng ngực và nội soi ổ bụng cắt bỏ ung thư 
thực quản.

Trở về Việt Nam, từ năm 2008, ông bắt đầu làm việc tại Bệnh 
viện Chợ Rẫy trong vai trò bác sĩ phẫu thuật ung thư đường tiêu 
hóa, ung thư Vú. Đến năm 2016, ông công tác tại Bệnh viện 
quốc tế Vinmec và được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Y khoa Bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Vinmec’s Times City (Hà Nội) từ 2017 đến 
2019.

Bác sĩ Đỗ Trọng Khanh  được giới y khoa biết đến là một là 
một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại khoa 
cũng như là một người có năng lực lãnh đạo tài giỏi. Đảm nhiệm 
vai trò Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV là bước chuyển tiếp thú 
vị trong sự nghiệp của Bác sĩ Đỗ Trọng Khanh. Với sứ mệnh giúp 
Bệnh viện FV tiếp tục đạt tái chứng nhận JCI và phát triển các 
chuyên khoa mũi nhọn. Ông sẽ có dịp kết hợp kinh nghiệm về 
quản trị y tế và chuyên môn phẫu thuật và khả năng kết nối 
trong lĩnh vực y tế nhằm hướng đến các mục tiêu cung cấp 
dịch vụ chăm sóc chất lượng cao lấy bệnh nhân làm trung tâm. 

FV CHÀO ĐÓN
GIÁM ĐỐC y kHOa MỚI
TIẾN SĨ, BÁC SĨ ĐỖ TRỌNG KHANH

Mang sứ mệnh cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về về 
xét nghiệm của bệnh nhân và bác sĩ, khoa Xét nghiệm & 

Ngân hàng máu FV không ngừng cải tiến chất lượng thông qua 
việc đánh giá của các tổ chức uy tín trên thế giới. Một trong số 
đó là chương trình chứng nhận chất lượng Sigma Verification of 
Performance (viết tắt là Sigma VP) của Westgard QC - Tổ chức 
đo lường chất lượng và đánh giá hiệu quả của các phòng xét 
nghiệm trên toàn thế giới.

Từ năm 2018 đến nay, khoa Xét nghiệm & Ngân hàng máu Bệnh 
viện FV đã trải qua quá trình khảo sát vô cùng chặt chẽ: từ kiến 
thức chuyên môn của nhân viên cho đến hệ thống và quy trình 
quản lý chất lượng đều dựa trên các tiêu chuẩn đo lường của 
Sigma VP. Khác với những chương trình khác nặng về lý thuyết, 
Westgard QC tập trung vào việc đánh giá hiệu suất thực tế, đo 

lường chất lượng phân tích của các thử nghiệm cụ thể. Thông 
qua việc rà soát các yếu tố: phương pháp làm việc đúng, nhân 
viên được đào tạo phù hợp, quy trình quản lý chất lượng được 
triển khai đúng và kết quả xét nghiệm chuẩn xác. Kết quả cuối 
cùng, ngày 26.7.2019, khoa Xét nghiệm & Ngân hàng máu Bệnh 
viện FV đã được cấp Bằng Chứng Nhận Sigma VP 6 - cấp độ 
cao nhất trong hệ thống xếp hạng của Sigma VP với số điểm 
tuyệt đối đối trong 16/20 tiêu chí đo lường được khảo sát, 4 tiêu 
chí còn lại đạt từ cấp 4 trở lên. 

Thông qua chương trình này, chất lượng xét nghiệm của khoa Xét 
nghiệm FV được so sánh và đánh giá đáp ứng tốt các tiêu chuẩn 
quốc tế giống như tất cả các phòng xét nghiệm lớn trên thế giới.

kHOa XÉT NGHIỆM FV ĐẠT CHỨNG NHẬN SIGMa VP 
(SIGMA VERIFICATION OF PERFORMANCE) CỦA TỔ 
CHỨC WESTGARD QC

Từ ngày 17 - 21/09/2019, PGS. TS BS. 
Mahen Nadarajah sẽ đến làm việc 

tại khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện FV, 
mở ra cơ hội chữa trị cho nhiều người 
có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, các 
bệnh lí mạch máu và cột sống.

Hợp tác cùng FV, ông và các bác sĩ 
chuyên khoa Ngoại Thần kinh sẽ thực 
hiện thăm khám, điều trị cho các bệnh 
nhân mắc các bệnh lý về:

• Đột quỵ
• Phình động mạch não
• Đau cột sống (điều trị theo phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn)
• Bệnh lý động mạch cảnh

Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia, bác sĩ Mahen 
Nadarajah nổi tiếng trong việc đưa ra phương pháp chữa trị 
phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân. Đặc biệt, bác sĩ Mahen 
Nadarajah còn thực hiện tầm soát nguy cơ đột quỵ, giúp ngăn 
ngừa bệnh lý nguy hiểm này.

TẦM SOÁT VÀ CHẶN ĐỨNG
NGUy CƠ ĐỘT QUỴ CÙNG
PGS. TS. BS MAHEN NADARAJAH TẠI FV

Để đăng ký khám và đặt hẹn với bác sĩ Mahen Nadarajah,
vui lòng liên hệ khoa Ngoại Thần kinh: (028) 5411 3333,
máy nhánh: 1250



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

CHƯƠNG
TRÌNH
BÁC SĨ

HỢP TÁC
VỚI  FV

 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.

Khác với phương pháp nội soi cổ điển dùng ống cứng có 
thể gây đau đớn, kích thích nôn và chảy máu khiến bệnh 

nhân cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi sử dụng thủ thuật, khoa Tai 
Mũi Họng - Bệnh viện FV đã cập nhật phương pháp nội soi bằng 
ống mềm tiên tiến giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi đến thăm 
khám. Với chất liệu mềm dẻo, ống nội soi mềm dễ dàng luồn 
lách vào vị trí sâu, gấp khúc, nhỏ hẹp từ đó bác sĩ sẽ dễ dàng 
phát hiện dấu hiệu ung thư thông qua nội soi. Hình ảnh nội soi 
ống mềm NBI có độ phân giải và tương phản cao có thể phát 
hiện sự tăng sinh bất thường của hệ vi mạch máu nông và rất 
nông ngay trong lớp niêm mạc. Dễ dàng phát hiện những thay 
đổi nhỏ về màu sắc, hình thái của tổn thương ung thư và tiền 
ung thư mà nội soi thông thường khó phát hiện.

PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ TaI MŨI HỌNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI ỐNG MỀM 

KHÔNG ĐAU TẠI FV

Vừa qua, Bệnh viện FV đã thực hiện thành công cuộc đại 
phẫu cắt bỏ toàn bộ u tuyến giáp và hạch di căn xâm lấn 

rộng vùng cổ cho bệnh nhân Vang Quốc Cường - 61 tuổi sống tại 
TP.HCM. Bệnh nhân đến FV trong tình trạng cổ sưng to kèm theo 
khó thở, sau khi khám và làm một số xét nghiệm thì bác sĩ Phan 
Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát - Bệnh viện FV chẩn đoán 
ông bị Ung thư Tuyến giáp kích thước lớn, di căn nhiều hạch cổ hai 
bên, xâm lấn rộng các cơ quan xung quanh vùng cổ. Khối u cũng 
làm dính và đẩy lệch khí quản, thực quản, chèn ép khí quản gây 
khó thở; xâm lấn trước cột sống; dính và làm xẹp ngoằn ngoèo 
toàn bộ Tĩnh mạch Cảnh bên trái từ đáy sọ đến lồng ngực; dính và 
làm xẹp một phần gần đáy sọ của Tĩnh mạch Cảnh bên phải (Tĩnh 
mạch chính hai bên cổ đưa máu từ não về tim).

Trước đây, khi đến khám tại một bệnh viện lớn chuyên về u tuyến 
giáp ở TP.HCM, bệnh nhân cũng được chẩn đoán bị Ung thư tuyến 
giáp xâm lấn rộng KHÔNG còn khả năng phẫu thuật. Tình cờ biết 
đến FV, cả nhà đã đưa ông Cường đến khoa Ngoại Tổng quát FV 
và gặp bác sĩ Phan Văn Thái, sau khi khám, đo lường tỉ mỉ từng góc 
cạnh, phương thế, gốc rễ của u, đánh giá lại kĩ càng và toàn diện, 
bác sĩ Thái nhận định bệnh nhân vẫn còn khả năng mổ được, 
đồng thời liệt kê rõ những biến chứng có thể xảy ra, giải thích khả 
năng nhiều hay ít, nguyên nhân cũng như phương án khắc phục 
cho từng biến chứng để bệnh nhân và thân nhân suy nghĩ. Bệnh 
án cũng được trình hội chẩn liên chuyên khoa nhiều lần và họp 
trước Hội đồng Y khoa bệnh viện FV để thống nhất về quyết định 
điều trị phẫu thuật cho trường hợp phức tạp này. 

Nhận được chấp thuận phẫu thuật từ bác Cường và gia đình, 
cuộc phẫu thuật được tiến hành. Bác sĩ Thái đã phối hợp với 2 
chuyên khoa nữa là Phẫu thuật Mạch máu và Tai Mũi Họng dưới 
sự phối hợp và chuẩn bị chu đáo của e-kíp bác sĩ Gây mê Hồi sức.

Bước vào phẫu 
thuật, bệnh nhân 
được gây mê đặt ống 
nội khí quản, vết mổ 
rộng ở cổ mới có thể 
tiếp cận hết khối u. 
Bác sĩ Thái đã tỉ mẩn 
tách khối u ra khỏi 
những cơ quan bị 
xâm lấn, tách ra khỏi 
khí quản, thực quản 
từng chút một làm sao 
để lấy được hết u mà 
không làm thủng các 
cơ quan này, đồng thời cẩn thận tách u ra khỏi cột sống cổ để 
không làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh gây liệt tay. Công 
đoạn đặc biệt khó khăn chính là tách những khối hạch di căn lớn 
ra khỏi Tĩnh mạch Cảnh bên trái, những khối hạch to nhỏ kết dính 
chặt với nhau trên một đoạn dài từ đáy sọ đến lồng ngực và làm 
sao tách lấy hết khối u mà không bị rách, hỏng tĩnh mạch cảnh vì 
đây là mạch dẫn lưu chính máu từ não về tim, nếu mất tĩnh mạch 
này sẽ gây phù não, yếu liệt thậm chí tử vong. Lúc này, Phương án 
ghép thay thế tĩnh mạch cảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi có 
sự cố hỏng tĩnh mạch. Gần 4 giờ đồng hồ tập trung cao độ của 
e-kíp phẫu thuật, tất cả các hạch di căn quanh Tĩnh mạch Cảnh 
trái đã được lấy bỏ. Tiếp đó những công đoạn bóc u, bóc hạch 
cứ tuần tự tiếp diễn. Ca mổ kết thúc sau 11 giờ đồng hồ và toàn 
bộ khối u và những khối hạch di căn được lấy sạch và không có 
tai biến nào xảy ra. Một ngày sau mổ, bệnh nhân đã nói chuyện 
được, ngày thứ ba thì ăn được cháo và không bị sặc.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được xem xét điều trị tiếp tục 
bằng iode phóng xạ tại FV. Với Bệnh viện FV, cứu sống bệnh nhân, 
chia sẻ nỗi lo bệnh tật và đem đến họ hi vọng để được sống tiếp 
chính là điều mà tập thể các bác sĩ FV luôn mong mỏi và quyết 
tâm đạt được. Dù hành trình đó có chông gai và lắm thử thách 
nhưng vì bệnh nhân, FV sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể.

FV PHẫU THUẬT THÀNH CôNG CắT bỏ  U 
TUyếN GIÁP XâM lấN TOÀN bỘ VÙNG Cổ 
cHO BệNH NHâN 61 TUổI

Nội soi bằng ống mềm là phương pháp nội soi chẩn đoán để 
kiểm tra lớp niêm mạc bên trong vùng tai mũi họng. Trong quá 
trình nội soi, một ống soi mềm đường kính nhỏ < 1cm được đưa 
vào vị trí cần nội soi. Đây là thủ thuật tương đối an toàn, ít biến 
chứng và giúp quan sát rõ các tổn thương vùng tai mũi họng. 
Tính đến nay, nội soi Tai Mũi Họng bằng ống mềm đang là công 
nghệ hiện đại nhất trong việc thăm khám cũng như phát hiện 
và chẩn đoán sớm ung thư vùng vòm, họng và dây thanh.

So với phương pháp nội soi bằng ống cứng thì kĩ thuật nội soi 
Tai Mũi Họng ống mềm có nhiều ưu điểm vượt trội:

• Thiết kế dạng ống mềm, thiết diện nhỏ, đường kính nhỏ sử 
dụng được cho tất cả bệnh nhân, kể cả trẻ em, người có 
hốc mũi nhỏ hoặc người có nắp thanh nhiệt cụp. 

• Không gây cho người bệnh cảm giác đau đớn, khó chịu, 
khó nuốt và không bị kích thích nôn.

• Thời gian thực hiện nội soi chỉ khoảng 2 - 5 phút. 
• Chất lượng hình ảnh rõ nét, có thể dễ dàng quan sát bất 

thường ở những vị trí khe hẹp,  khuất. 
• Giúp phát hiện thương tổn ung thư sớm ở vùng tai, mũi, họng 

nhờ nhìn thấy được những biến đổi nhỏ nhất của niêm mạc.


