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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

TIẾN SĨ. BÁC SĨ NGUYỄN VĂN THỌ 
THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA NỘI PHỔI

BÁC SĨ HOÀNG QUANG MINH

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ tốt 
nghiệp Đại học Y Dược 

năm 2000 và Thạc sĩ Y học,  
Đại học Y Dược TP. HCM năm 2008. 
Sau đó, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ 
tiếp tục tu nghiệp và trở thành 
Tiến sĩ Y học, Đại học Y khoa 
Shiga, Nhật Bản năm 2015. 
Ngoài ra, bác sĩ Thọ còn tham 
gia khóa đào tạo nâng cao về 
Hô hấp và Chăm sóc đặc biệt 
tại Singapore năm 2007 và 
tham gia vào Hiệp hội Hô hấp 
Nhật Bản, Đại học Y khoa Shiga 
Nhật Bản (2009-2010).

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Nguyễn Văn Thọ,  
khoa Nội Phổi , vui lòng liên hệ: 028 5411 3333,  
máy nhánh: 1541

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ KHOA TIM MẠCH

Với 20 năm kinh nghiệm cùng chuyên môn vững vàng trong 
lĩnh vực điều trị bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính, các bệnh đường hô hấp và chức năng hình ảnh trong 
điều trị các bệnh lý lồng ngực,… bác sĩ Thọ đã có thời gian 
công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (từ năm 2003); 
Bác sĩ điều trị khoa Bệnh phổi tắc nghẽn, khoa Ung thư 
Phổi, khoa Lao, khoa Bệnh Phổi không Lao của Bệnh viện  
Phạm Ngọc Thạch TP. HCM (2004-2016) giúp cho nhiều bệnh 
nhân thoát khỏi bệnh tật và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. 
Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ còn là một giảng viên phụ 
trách Bộ môn Lao và Bệnh phổi Đại học Y Dược TP. HCM  
(từ năm 2017). Đến tháng 11/2020, bác sĩ Thọ quyết định gia 
nhập đội ngũ FV và công tác tại khoa Nội Phổi.

Bác sĩ Hoàng Quang Minh 
tốt nghiệp Đại học Y 

Dược TP. HCM năm 2007.  
Tiếp đó, bác sĩ Quang Minh 
còn tham gia các khóa đào 
tạo nâng cao về chuyên 
ngành Tim mạch trong  
và ngoài nước như: Siêu âm tim; 
Holter Điện Tâm đồ;  
Nghiệm pháp gắng sức, 
Nghiệm pháp bàn nghiêng, 
Siêu âm tim gắng sức,  
Siêu âm thực hành; Tim 
mạch can thiệp, Chụp 
mạch vành; Siêu âm 
tim thai và bệnh lý tim 
bẩm sinh; Điện sinh lý tim và cắt đốt và tạo nhịp;  
Điện sinh lý tim & tạo nhịp và quản lý bệnh nhân,  
đặc biệt là Điều trị bệnh Rung nhĩ phương pháp cắt đốt  
bằng catheter.

Là một bác sĩ có chuyên môn cao về điều trị các vấn 
đề bệnh lý tim, loạn nhịp tim, cắt đốt điện sinh lý tim, 
đặt máy tạo nhịp,… cùng 13 năm kinh nghiệm, bác 
sĩ Hoàng Quang Minh đã từng công tác tại Bệnh viện 
Tim Tâm Đức (2008-2014), Bệnh viện Đại học Y Dược  
(2014-2020). Đến tháng 11/2020, bác sĩ Hoàng Quang Minh 
quyết định gia nhập và công tác tại Khoa Tim mạch  
Bệnh viện FV.

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Hoàng Quang Minh, 
khoa Tim Mạch, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, 
máy nhánh: 1216/1165
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Để gửi bệnh, vui lòng liên hệ Hotline: 0962 627 837 - Email: partners@fvhospital.com

Bệnh nhân V.T.P ( 74 tuổi- Tp.HCM) đến FV trong tình trạng đi 
cầu phân có máu và được một bệnh viện ở TPHCM chẩn đoán  

u trực tràng thấp, đề nghị phẫu thuật cắt bỏ trực tràng - hậu môn và 
đặt hậu môn nhân tạo suốt đời. 

Tại FV, qua thăm khám, nội soi, sinh thiết và chụp MRI cho 
thấy bệnh nhân có khối u sùi ở trực tràng, to bằng quả chanh,  
bờ dưới u cách rìa hậu môn 4cm. Kết quả sinh thiết mẫu lấy 
từ khối u xác định đây là ung thư trực tràng. Kết quả chụp MRI 
xác định u giai đoạn T3 (u xâm lấn ra khỏi thành cơ trực tràng,  
chưa xâm lấn qua cơ quan lân cận). Với sự phối hợp liên chuyên 
khoa giữa Chẩn đoán Hình ảnh, Ngoại Tổng quát và Trung Tâm 
Điều trị Ung thư Hy Vọng, các thông số về khối u được đo 
đạc chính xác và chi tiết, bệnh nhân được chỉ định xạ trị bằng 
kĩ thuật VMAT để làm nhỏ khối u trong 5 tuần, sau đó được   
BS. CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát thực hiện 
phẫu thuật loại bỏ toàn bộ khối u, bảo tồn hậu môn với kỹ thuật  
“cắt gian cơ thắt hậu môn, nối đại tràng - ống hậu môn”. 
Bệnh nhân được gây mê hoàn toàn và dùng phương pháp mổ 
nội soi ổ bụng phối hợp với mổ qua ngả hậu môn. Bác sĩ Thái đã đục 4 lỗ qua ổ bụng kết hợp với dao mổ siêu âm giúp 
cắt chính xác, đúng lớp, ít chảy máu, đảm bảo diện cắt cách xa khối u đem lại hiệu quả điều trị như mong muốn. Sau đó,  
qua ngả hậu môn, tiến hành cắt ngang một phần cơ thắt trong của ống hậu môn, tiếp tục bóc tách đi lên đến giáp vị trí đã 
bóc tách bằng ngả nội soi ổ bụng lấy bỏ bệnh phẩm và tiến hành khâu nối đại tràng với ống hậu môn. Kết quả giải phẫu 
bệnh lý bệnh phẩm phẫu thuật xác minh các diện cắt đạt tiêu chuẩn xa khối u.

Ca mổ kết thúc sau 5 tiếng cùng với khâu chăm sóc hậu phẫu chu đáo, bệnh nhân xuất viện sau 1 tuần, ăn uống và  
phục hồi tốt. Theo bác sĩ Phan Văn Thái, chọn lựa giữa hai phương pháp phẫu thuật cắt bỏ hay bảo tồn hậu môn trong 
trường hợp ung thư trực tràng thấp là một quyết định khó, vì nếu bảo tồn hậu môn thì sợ rằng không cắt sạch u,  
còn cắt bỏ hậu môn thì bệnh nhân phải chịu mang hậu môn nhân tạo suốt đời. Những năm gần đây, y học phát triển với 
sự trợ giúp đắc lực của chẩn đoán hình ảnh đặc biệt là MRI vùng chậu, giúp đo được chính xác vị trí xâm lấn của u, từ đó 
tính được chính xác vị trí vừa đảm bảo an toàn về mặt ung thư học (cắt trọn u, diện cắt dưới u 10mm) vừa bảo tồn tối đa 
chức năng các cơ quan. Bên cạnh đó, tiến bộ trong hóa xạ tiền phẫu giúp u giảm kích thước trước mổ, cũng như kỹ thuật 
tiến bộ cùng sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại giúp thực hiện phẫu thuật chính xác, giảm tỉ lệ tái phát sau mổ.

KHÔNG PHẢI MANG HẬU MÔN NHÂN TẠO SUỐT ĐỜI 
KHI PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GẦN HẬU MÔN
Một tiến bộ mới trong y học được thực hiện thành công ở bệnh viện FV 

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ CKII Phan Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại Tổng quát,  vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1250

Để đặt hẹn khám cùng bác sĩ Sophie Sanguin ,Quyền Trưởng khoa  
Sản Phụ Khoa, vui lòng liên hệ: 028 5411 3333, máy nhánh: 1102

Bệnh nhân là chị N.T.T.H (47 tuổi, sống tại Bình Dương) 
đã điều trị thành công Ung thư Cổ tử cung tại khoa Sản 

Phụ khoa Bệnh viện FV nhờ được phát hiện bệnh ở giai 
đoạn sớm và có phương pháp điều trị thích hợp.

Ban đầu bệnh nhân bị 
ra máu bất thường sau 
khi quan hệ. Có phần lo 
lắng nên chị đã đến một 
phòng khám gần nhà để  
thăm khám và được bác sĩ 
chuyển đến bệnh viện 
chuyên về Sản Phụ khoa 
tuyến trên để điều trị. 

Kết quả sinh thiết sau khi thực hiện phẫu thuật khoét chóp 
cổ tử cung ở một bệnh viện tại TP.HCM cho thấy chị bị ung 
thư cổ tử cung, nên chị được yêu cầu chuyển đến bệnh viện 
chuyên khoa ung bướu để tiếp tục điều trị. 

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI

Lần này, chị N.T.T.H quyết định tìm đến khám với bác sĩ  
Sophie Sanguin -  Quyền Trưởng khoa Sản Phụ khoa FV. Tại đây, 
chị được chỉ định làm thêm MRI vùng chậu để đánh giá giai 
đoạn ung thư. Kết quả, chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 
sớm. Thông qua hội chẩn liên chuyên khoa về ung bướu của 
bệnh viện, bác sĩ Sophie quyết định dùng phương pháp phẫu 
thuật nội soi để điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Sophie đã phẫu thuật triệt căn, cắt toàn bộ tử cung kèm 
2 phần phụ và nạo hạch chậu theo phác đồ điều trị ung thư 
cổ tử cung giai đoạn sớm. Ca phẫu thuật kết thúc sau khoảng 
3 giờ đồng hồ và bệnh nhân xuất viện vài ngày sau đó với  
tình trạng sức khỏe gần như hồi phục hoàn toàn.

Theo bác sĩ Sophie, Chị N.T.T.H đã may mắn khi được chẩn 
đoán và phẫu thuật đúng thời điểm nên tỉ lệ khỏi bệnh là hơn 90%.  
Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tái khám định kì mỗi 4 - 6 tháng 
trong 5 năm đầu và sau đó là mỗi năm 1 lần để theo dõi.  
FV là một trong số ít những bệnh viện tại Việt Nam dùng 
phương pháp mổ nội soi để điều trị Ung thư cổ tử cung. 
Phương pháp này giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau và 
có tính thẩm mĩ cao hơn so với phương pháp mổ hở truyền 
thống. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật 
phải có kỹ năng tốt và nhiều kinh nghiệm

Bệnh nhân N.T.T.H

BS. CKII Phan Văn Thái và bệnh nhân V.T.P


