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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Tham dự Hội nghị Khoa học 
Lần thứ 7 do Hội Kỹ thuật 

Điện quang và Y học Hạt nhân 
Việt Nam tổ chức vào ngày 23 
và 24/08/2019 tại Trung tâm Hội 
nghị Ariyana - Đà Nẵng, Trung 

tâm điều trị ung thư Hy Vọng 
Bệnh viện FV đã đạt giải bài báo cáo hay nhất trong phiên báo 
cáo về xạ trị và y học hạt nhân với nội dung: “Giới thiệu Kỹ thuật 
Kiểm soát Di động trong xạ trị và kinh nghiệm sử dụng Máy Điều 
phối Nhịp thở Tích cực (ABC) tại Bệnh viện FV”. Bài báo cáo do 
anh Phan Văn Bình - Kỹ thuật viên xạ trị của Trung tâm trình bày 
đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khách mời bởi những lợi 
ích thiết thực mang đến cho người bệnh trong điều trị ung thư.

Bằng kinh nghiệm thực tế điều trị cho bệnh nhân ung thư 
tại Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng, anh Phan Văn Bình đã 
trình bày trong bài báo cáo của mình về kỹ thuật xạ trị theo 
nhịp thở với hệ thống điều phối nhịp thở ABC (Active Breathing 
Coordinator). Bài thuyết trình kèm theo video clip minh họa giúp 
cho người xem dễ hình dung về kỹ thuật mới, hiện chỉ áp dụng 

ANH PHAN VĂN BÌNH KỸ THUẬT VIÊN XẠ TRỊ FV 
ĐẠT GIẢI BÀI BÁO CÁO HAY NHẤT TẠI HỘI NGHỊ KỸ THUẬT 
ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT NAM LẦN THỨ 7

BÁC SĨ BASMA M’BAREK – TRƯỞNG KHOA UNG BƯỚU FV 
THAM GIA THUYẾT TRÌNH TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC "CẬP NHẬT 
VÀ HIỆU CHẨN BƯỚC 1 UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ ĐỘT BIẾN EGFR"

Ngày 31/08/2019, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã phối hợp với 
AstraZeneca - Công ty Dược phẩm và Dược phẩm Sinh học 

đa quốc gia tổ chức “Hội Thảo Khoa Học Về Chẩn Đoán Và Điều 
Trị Ung Thư Phổi Không Tế Bào Nhỏ Có Đột Biến EGFR” tại khách sạn 
Nikko Saigon - Quận 1, Tp.HCM để các bác sĩ thảo luận và chia sẻ 
kinh nghiệm trong quá trình điều trị căn bệnh này.

Tham dự buổi hội thảo, Bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng khoa 
Ung Bướu Bệnh viện FV (hay Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng) 
đã đưa ra những kinh nghiệm của mình với chủ đề “Tối ưu hóa 
khi dùng thuốc Osimertinib trong điều trị ung thư phổi không tế 
bào nhỏ NSCLC & chia sẻ các ca điều trị”.  Phần trình bày của 
Bác sĩ Basma lấy tư liệu từ các ca bệnh thực tế đã điều trị thành 
công tại Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng đã thu hút sự quan 
tâm của khán phòng. Các khách mời đã đặt câu hỏi để được 
chia sẻ sâu hơn từ các bước chẩn đoán đến điều trị cũng như 
hiệu quả của phương pháp mới được ứng dụng tại Trung tâm 
Hy Vọng.

Từ kỹ thuật đến thực tiễn, sự góp mặt của Bác sĩ Basma cũng 
như bài thuyết trình của bác sĩ đã góp phần cho sự thành công 
của buổi Hội thảo. Qua đó, Bệnh viện FV cũng mong muốn 
đóng góp những tiến bộ tích cực nhất trong lĩnh vực chẩn đoán 
và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ cho cộng đồng y khoa 
tại Việt Nam.

tại Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng của Bệnh viện FV và một 
số ít bệnh viện tại Việt Nam. Ưu điểm của kỹ thuật mới này là 
mang đến kết quả xạ trị tốt, chính xác cho bệnh nhân. Điểm hạn 
chế của kỹ thuật này là quy trình xạ trị cần nhiều thời gian hơn 
do các kỹ thuật viên xạ trị cần giải thích và tập thở cho bệnh 
nhân, họ phải được hướng dẫn cách phối hợp nhịp thở để phù 
hợp với kế hoạch điều trị. 

Anh Bình cho biết thêm, hiện nay trên thế giới có rất nhiều kỹ 
thuật mới trong xạ trị đã 
được  triển khai ở các 
nước phát triển. Trong 
thời gian gần nhất, tại 
Việt Nam nói chung và 
Trung tâm điều trị ung 
thư Hy Vọng của Bệnh 
viện FV nói riêng sẽ liên 
tục cập nhật và đưa 
vào áp dụng để mang 
đến lợi ích tốt nhất cho 
bệnh nhân. 



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.

Ngày 28/08/2019, Bệnh viện 
FV phẫu thuật thành công 

bệnh nhi H Miri Ăm Ksơr (8 tuổi, 
người Ê Đê) loại bỏ khối u nặng 
gần 4kg trên lưng. Toàn bộ chi 
phí đi lại, khám và điều trị bao 
gồm tiêm xơ và phẫu thuật đều 
do Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ của 
FV tài trợ. 

Bác sĩ Lương Ngọc Trung - khoa Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện 
FV - người đứng đầu ê-kip phẫu thuật nhận định đây một trường 
hợp đặc biệt. Bệnh nhi mang trên mình khối u lớn gây nên nhiều 
biến chứng do áp lực tác động đến đốt sống cổ, xương sống, 
khớp háng và xương chân, chưa kể các cơ quan bị xâm lấn đe 
dọa đến sức khỏe và tâm sinh lý khi em lớn lên. Em đến khám tại 
FV trong tình trạng suy dinh dưỡng, cột sống vẹo, chân trái to gấp 
đôi chân phải. 

Trong quá trình chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bác sĩ Lương 
Ngọc Trung đã kết hợp cùng bác sĩ Pierre Jaillot - Trưởng khoa 
Chẩn đoán Hình thảo luận mức độ tổn thương, cấu trúc và dòng 
chảy của mạch máu. Nhờ đó, bác sĩ Trung đã xác định chính xác 
tình trạng bệnh của Ăm Ksơr, em bị dị dạng mạch máu kiểu tĩnh 
mạch kèm theo lympho (bệnh bạch huyết). Từ đó, bác sĩ Trung 
cho biết em có thể được điều trị bằng tiêm xơ để vô hiệu hóa các 
mạch máu bệnh, sau đó sẽ phẫu thuật. Mũi tiêm đầu tiên được 
bắt đầu từ ngày 26/03, các mũi tiếp theo cách nhau từ 30 đến 45 
ngày. Mỗi lần tái khám, em Ăm Ksơr  đều được bác sĩ Trung theo 
dõi tiến triển và nhận thấy thuốc đã có hiệu quả rõ rệt. Đến tháng 
08/2019, các khối u trên người em toàn bộ đều nhỏ lại hơn 70% so 
với lúc đầu.

Từ 7/10 - 22/10/2019, TS. BS 
Bernard Colin sẽ đến làm việc 

tại FV để điều trị cho bệnh nhân 
mắc các bệnh lí như điếc, thủng 
màng nhĩ, xốp xơ tai, viêm tai mãn 
tính tại khoa Tai - Mũi - Họng FV. 
“Điều trị sớm ngay khi phát hiện 
bệnh sẽ giúp tỷ lệ hồi phục thính 
lực của tai lên đến 90%” đây là lời 
khẳng định của TS. BS Bernard Colin. 

Với hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc tại Pháp và từng giữ 
vai trò trưởng khoa Tai - Mũi - Họng tại Bệnh viện St. Luc, Lyon 
(Pháp), TS. BS Bernard Colin nổi tiếng trong cộng đồng Y khoa 
Việt Nam về các ca phẫu thuật tai phức tạp, đặc biệt là kỹ 
thuật phẫu thuật thay thế xương bàn đạp trong điều trị bệnh lý 
xốp xơ tai. Đặc biệt, quá trình thực hiện điều trị rất nhẹ nhàng, 
êm ái, dùng ít thuốc uống với kết quả hồi phục nhanh.

Đặt hẹn khám bệnh với TS. BS Bernard Colin qua số: 
(028) 54 11 33 33 - Máy nhánh 7711 

Đến khoa Niệu FV thăm khám trong tình trạng viêm âm đạo, ngứa ngáy và chảy dịch suốt 
từ năm 6 tuổi và đi khám qua rất nhiều bệnh viện, phòng khám Sản phụ khoa đều được 

chẩn đoán là viêm âm đạo điều trị bằng kháng sinh và dùng dung dịch vệ sinh rửa hàng ngày 
nhưng không thuyên giảm, bé gái 8 tuổi đã được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch phát hiện và gắp 
dị vật nằm trong vùng kín suốt 2 năm qua.

Với kinh nghiệm xử trí nhiều ca mắc dị vật trước đó, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nghi ngờ bé 
viêm âm đạo kéo dài do dị vật nên đã tiến hành thực hiện thủ thuật nội soi. Kết quả kiểm tra 
cho thấy, trong âm đạo bé có mảnh dị vật có đường kính khoảng 10mm, dính vào thành âm 
đạo gây viêm đỏ, nhiều mủ đục, hôi. Sau khi được bác sĩ lấy dị vật, bơm rửa âm đạo, hiện bệnh 
nhi đã ổn định và xuất viện, đồng thời những triệu chứng viêm cũng không còn nữa. 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết, những trường hợp nghi ngờ dị vật âm đạo ở bé gái, nội soi 
âm đạo thám sát, gắp dị vật là tốt nhất vì quan sát rõ bên trong. Ống nội soi phải là ống nhỏ 
hay ống nội soi sơ sinh để tránh gây tổn hại và rách các mô mềm xung quanh, nhất là màng 
trinh của bé. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ gây viêm nhiễm, chảy 
máu âm đạo kéo dài, đôi khi gây nhiễm trùng nặng ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.

XỬ LÍ THÀNH CÔNG CA GẮP DỊ VẬT 
TỒN TẠI SUỐT HAI NĂM TRONG VÙNG KÍN BÉ GÁI 8 TUỔI

TRẢ LẠI CUỘC SỐNG 
BÌNH THƯỜNG 
CHO BÉ GÁI
8 NĂM “CÕNG” 
4KG BƯỚU 
TRÊN LƯNG

Sáng ngày 28/08/2019, em Ăm Ksơr đã được phẫu thuật cắt bỏ 
dị dạng mạch máu ở 5 vị trí trên cơ thể, từ vùng lưng hông kéo dài 
xuống chân trái. Ca mổ kéo dài gần 6 tiếng đã thành công như 
dự tính, loại bỏ được phần lớn các mạch máu bị dị tật, số ít còn 
lại được tiêm xơ để tiếp tục tự phân hủy. Bên cạnh đó, bác sĩ còn 
chú trọng phẫu thuật bảo tồn da giữ nét thẩm mỹ trên cơ thể cho 
em sau khi lành lại. 

Em Ăm đã được xuất viện sau 6 ngày theo dõi và chăm sóc hậu 
phẫu. Hi vọng Ăm sẽ có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn khi 
trở lại cuộc sống bình thường vì đã hoàn toàn trút bỏ “gánh nặng” 
trên lưng và cả gánh nặng tâm lí do sự tự ti và mặc cảm gây nên.

CHẤM DỨT NỖI LO MẤT THÍNH GIÁC 
VỚI CHUYÊN GIA NGƯỜI PHÁP -
TS. BS BERNARD COLIN


