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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

FV Phối Hợp Cùng Công Ty Elekta Tổ Chức Thành Công Hội Thảo Khoa Học
NHỮNG TIẾN BỘ CỦA PHƯƠNG PHÁP XẠ TRỊ

TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Sáng ngày 12/10/2019 tại khách sạn Sheraton - 88 Đồng Khởi, 
Bến Nghé, Quận 1, Bệnh viện FV phối hợp cùng công ty Elekta 
tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những tiến bộ của 
Phương pháp Xạ trị trong Điều trị Ung thư” nhằm trao đổi và 

chia sẻ tới cộng đồng y khoa Việt Nam các kiến thức và kinh nghiệm 
điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị mới với các chuyên đề: Xạ 
- Phẫu trong điều trị ung thư phổi; Những tiến bộ trong xạ trị,... Hội 
thảo thu hút gần 200 bác sĩ, kĩ thuật viên xạ trị và phóng viên báo 
đài khu vực Tp.HCM. 

Hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả là những chuyên gia hàng 
đầu trong lĩnh vực điều trị ung thư về xạ trị: PGS. Noel Aherne - Bác 
sĩ, Nhà nghiên cứu Ung thư người Úc tại Viện Ung bướu MNC; Bác 
sĩ Sridhar PS - Cố vấn Cấp cao khoa Ung thư Xạ trị, Trưởng khoa Xạ 
phẫu CyberKnife, Trưởng khoa Dịch vụ Lâm Sàng Quốc tế tại HCG 
(Ấn Độ); và Bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng Trung tâm Điều trị Ung 
thư Hy vọng. Chương trình được điều phối bởi TS. BS Nguyễn Ngọc 
Bảo Hoàng - bệnh viện Chợ Rẫy và BS Võ Kim Điền - bệnh viện FV. 
Theo báo cáo của các diễn giả, những năm gần đây phương pháp 
xạ trị có nhiều tiến bộ, được xem là phương pháp hiện đại và ngày 
càng được cải tiến với độ chính xác cao nhằm mang đến hiệu quả 

điều trị tối ưu và hạn chế tác dụng phụ, đặc biệt là kỹ thuật xạ trị 
điều biến liều kỹ thuật số (VMAT). VMAT kết hợp với kỹ thuật hình 
ảnh CT 4D nhằm định vị chính xác hình dạng, vị trí của khối u, từ đó 
có thể tính toán liều xạ tối ưu để tiêu diệt được khối bướu mà không 
làm tổn hại mô lành xung quanh, nhờ vậy hạn chế tối đa tác dụng 
phụ ở bệnh nhân.

Hy vọng, hội thảo mang lại cho các bác sĩ, kĩ thuật viên và người tham 
dự những thông tin hữu ích và kinh nghiệm thiết thực về phương pháp 
xạ trị, xạ phẫu trong điều trị ung thư ở Việt Nam và trên thế giới.
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Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

Từ 20/10 - 25/10/2019, Giáo sư Bác sĩ McKay McKinnon - Bậc 
thầy về phẫu thuật tái tạo, chỉnh hình, hàm mặt nổi tiếng thế 

giới đã trở lại Việt Nam và phối hợp các bác sĩ Bệnh viện FV khám 
chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc các bệnh về khối u dị dạng lớn 
phức tạp và hiếm gặp (u sợi thần kinh, bướu máu dị dạng vv..). 
Trong tổng số 8 ca phẫu thuật lần này, có 4  ca là bệnh nhi từ thiện 
được Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ bảo trợ toàn bộ chi phí.

Bác sĩ McKay McKinnon là chuyên gia phẫu thuật u bướu, tái tạo, 
chỉnh hình và chuyên xử lý các ca bệnh khó hiếm gặp, hóa giải 
những khối u khổng lồ, phức tạp và khuyết tật bẩm sinh liên quan 
đến các loại u, bướu, u sợi thần kinh cho nhiều bệnh nhân ở nhiều 
nơi trên thế giới. Các ca phẫu thuật của ông không những đóng góp 
to lớn cho sự phát triển y học thế giới mà còn đem đến niềm hy 
vọng về một đời sống mới trọn vẹn, hạnh phúc hơn cho bệnh nhân. 

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, bác sĩ McKay McKinnon đã đi khắp nơi 
trên thế giới để chữa trị cho các ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt là các 
bệnh nhân bị khối u khổng lồ trên cơ thể.

NỔI TIẾNG THẾ GIỚI ĐẾN FV

GIÁO SƯ BÁC SĨ
MCKAY MCKINNON 

CHUYÊN GIA PHẪU THUẬT 
KHỐI U KHỔNG LỒ DỊ DẠNG 
PHỨC TẠP 



Đặt hẹn khám tại Khoa Tâm Thần, vui lòng liên hệ
(028) 54 11 333 Máy nhánh: 1541

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

BỆNH NHÂN ĐƯỢC6sau

CỨU SỐNG lần

NGƯNG TIM

Đến FV trong tình trạng phần đùi trái bị phù, đỏ, đau và da sắp 
loét. Bệnh nhân N.T.H - 19 tuổi sống tại Thành phố Buôn Mê 

Thuột được PGS.TS.BS Trần Minh Hoàng - khoa Phẫu thuật Mạch 
máu và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn mạch máu bẩm sinh 
(KLIPPEL-TRENAUNAY-SYNCHROME). Đây là một chứng bệnh 
hiếm gặp, ước tính khoảng 42.000 người thì có một người mắc phải. 
Bệnh nhân được chỉ định dùng laser và chích xơ dưới siêu âm để 
điều trị. Nếu không chữa trị kịp thời thì chân của bệnh nhân sẽ 
bị nhiễm trùng và nguy cơ vỡ mạch máu dễ dẫn đến tử vong cao.

N.T.H được chụp CT, siêu âm và vẽ bản đồ đánh dấu mạch máu bị 
tổn thương ở chân trước khi bác sĩ tiến hành thực hiện thủ thuật 
đốt laser nội tĩnh mạch và chích xơ. Tiến hành thủ thuật, bác sĩ 
Trần Minh Hoàng đã tỉ mỉ chọn lọc từng tĩnh mạch dị dạng để 
làm laser, tránh xâm lấn và tổn thương các mạch máu lành. Với 
phương pháp dùng nhiệt từ ánh sáng laser để làm xẹp tĩnh mạch, 
bác sĩ đã luồn sợi laser vào lòng tĩnh mạch bị giãn. Song song đó là 
quá trình gây tê kết hợp bơm nước xung quanh tĩnh mạch sẽ giúp 
giảm ảnh hưởng của tia laser lên các mô xung quanh, hạn chế làm 
bỏng mô cũng như tránh các biến chứng lên các dây thần kinh cảm 
giác. Đến phần chích xơ, bác sĩ đã tiêm thuốc gây xơ hóa vào vùng 
mạch máu bị tổn thương và chích nhiều lần cho đến khi không còn 
hiện tượng giãn tĩnh mạch nông dưới da. Sau 2 giờ thực hiện thủ 
thuật dưới hướng dẫn siêu âm, bệnh nhân đã giảm 90% các triệu 
chứng. N.T.H xuất viện sau 3 ngày và sẽ được tiếp tục điều trị duy 
trì bằng cách dùng thuốc và mang vớ tĩnh mạch.

Khoa Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện FV điều trị bệnh lý suy giãn 
tĩnh mạch và dị dạng mạch máu cho bệnh nhân với phác đồ điều 
trị tiên tiến nhất cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện 
đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong phẫu thuật và can thiệp nội 
mạch giúp bệnh hoàn toàn yên tâm khi điều trị tại đây. Đồng thời, 
FV sử dụng hệ thống Laser hiện đại của Đức Biolitec và hệ thống 
bơm dung dịch gây tê tại chỗ giúp giảm đau, không gây biến chứng 
và bệnh nhân thực hiện thủ thuật.

Khoa Phẫu thuật Mạch máu FV: (028) 54 11 33 33 
Máy nhánh: 1519

10 năm trở lại đây, chị T.T (Tp.HCM) 
chịu đựng chứng đau đầu, đau mỏi 
mắt và dù đi thăm khám ở nhiều 
nơi, làm đủ thứ xét nghiệm, thậm 
chí dùng thuốc giảm đau nhưng vẫn 
không khỏi và tình hình ngày càng 
trầm trọng. Cộng thêm việc tinh 
thần chị sa sút, hay suy nghĩ tiêu 
cực khiến chị gặp nhiều khó khăn 
trong công việc và cuộc sống. 

Cho đến khi chị đến khoa Tâm Thần FV và được TS.BS Ngô Tích Linh 
khám và chẩn đoán mắc chứng “Rối loạn Trầm cảm chủ yếu” thì vấn 
đề của chị mới được giải tỏa. Bằng các nghiệp vụ chuyên môn kết hợp 
với thuốc, bác sĩ Ngô Tích Linh đã giúp bệnh tình của chị cải thiện rõ 
rệt chỉ sau 1 tháng. Hiện tại, chị đã tìm thấy được động lực trong công 
việc, niềm vui trong cuộc sống và đặc biệt, những triệu chứng đã hoàn 
toàn biến mất.

Trầm cảm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành xử của người bệnh, khiến 
cho người bệnh có thể gặp nhiều khó khăn về thể chất, tinh thần và 
những vần đề trong cuộc sống. Bệnh nhân cần nhận được sự quan tâm 
của gia đình, người thân và cả bác sĩ để hỗ trợ khắc phục tình trạng này, bởi lẽ, 
bệnh có thể tồi tệ hơn rất nhiều nếu không được điều trị.

Khoa Tâm thần FV cung cấp dịch vụ khám, phòng ngừa, nghiên cứu và 
điều trị các rối loạn tâm thần, bao gồm trầm cảm, chứng sợ hãi, rối loạn 
nhân cách, tâm thần phân liệt, bệnh hoang tưởng, rối loạn ăn uống (chán 
ăn và ăn vô độ), nghiện ma túy và rượu, và rối loạn giấc ngủ.

Khoa Tim mạch FV: (028) 54 11 34 67
hoặc (028) 5411 3333 Máy nhánh: 1216 / 1165

Trong 09/2019, Bệnh 
nhân R.O - 42 tuổi, 

người Pháp bị nhồi máu 
cơ tim đã được cứu sống 
kịp thời tại bệnh viện FV. 
Khoa Cấp cứu FV tiếp 

nhận anh R.O đang trong tình trạng nguy cấp về tim mạch: hôn 
mê do rung thất (ngưng tim) và trước đó có biểu hiện đau ngực, 
khó thở. Bệnh nhân được kịp thời thực hiện shock điện phá 
rung và qua cơn nguy kịch.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chụp mạch vành với kết quả chụp 
là nhánh động mạch vành phải tắc hoàn toàn. Bác sĩ Đỗ Thành 
Long - khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh viện FV và ekip phẫu 
thuật đã tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy và thực hiện 
can thiệp nong mạch đặt 1 stent cho người bệnh. Trong quá 
trình đặt stent, bệnh nhân bị rung thất 6 lần và ekip phẫu thuật 
phải vừa sốc điện, vừa hồi sức tim phổi làm thông đường thở và 
phục hồi tuần hoàn máu. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đầy áp lực thì 
thủ thuật hoàn thành và bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, tỉnh 
táo, không có biến chứng, giảm đáng kể triệu chứng 
đau ngực và khó thở ngay sau can thiệp.

Khoa Tim mạch bệnh viện FV được dẫn dắt bởi 
bác sĩ Trưởng khoa Huỳnh Ngọc Long với hơn 
20 năm kinh nghiệm cùng hệ thống phòng 
Cathlab hiện đại luôn sẵn sàng tiếp nhận và 
xử lý hiệu quả những ca cấp cứu tim mạch 
ngay tại bệnh viện FV.

RỐI LOẠN MẠCH MÁU
BẨM SINH HIẾM GẶP

!RỐI LOẠN TRẦM CẢM
CĂN BỆNH CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

FV ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
CA BỆNH MẮC HỘI CHỨNG


