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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

BÁC SĨ  ĐOÀN VĨNH BÌNH 
GIA NHẬP ĐỘI NGŨ KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN FV

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình tốt nghiệp Đại học Y Dược, Thành 
phố Hồ Chí Minh, năm 2003 và tiếp tục nhận bằng Thạc 

sĩ Y học ngành Nội khoa, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 
năm 2018. Bên cạnh đó, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình còn tham 
gia các khóa đào tạo nâng cao trong và ngoài nước như: 
Siêu âm tim, Siêu âm thực hành, Siêu âm tim thai và bệnh 
lý tim bẩm sinh, Siêu âm bệnh tim bẩm sinh, Điện tâm đồ - 
Chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm cùng chuyên môn sâu trong 
lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về Cao huyết 
áp, Tim bẩm sinh, Bệnh van tim, Bệnh mạch vành, bác sĩ 
Đoàn Vĩnh Bình từng công tác tại Viện tim Thành phố Hồ 
Chí Minh (2003-2006), Bệnh Viện Tim Tâm Đức (2006-2018), 
Viện tim mạch Malaysia IJN (2015), Bệnh Viện Gia An 115 
(2018-2019). Đến tháng 10/2019, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình gia 
nhập đội ngũ FV và trở thành Bác sĩ điều trị cấp cao, khoa 
Tim mạch, Bệnh Viện FV.

Để đặt hẹn khám cùng BS. Đoàn Vĩnh Bình
vui lòng liên hệ số (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 1216

BÁC SĨ NGUYỄN MẠNH HÙNG 
CHÍNH THỨC ĐẢM NHIỆM TRƯỞNG KHOA NGOẠI THẦN KINH

Để đặt hẹn khám cùng Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng,
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 1519

Bác sĩ Nguyễn Mạnh 
Hùng chính thức đảm 

nhiệm vai trò Trưởng khoa 
Ngoại thần kinh Bệnh viện 
FV kể từ ngày 01/11/2019, 
với nhiệm kỳ 2 năm. 

G i a  n h ậ p  F V  t ừ  t h á n g 
5/2017 đến nay, bác sĩ 

Nguyễn Mạnh Hùng được biết đến là một trong những 
bác sĩ điều trị cấp cao của khoa Ngoại thần kinh với 
triết lý “mổ đẹp”. Gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Phẫu thuật Thần kinh & Cột sống, bác sĩ không chỉ giúp 
bệnh nhân phẫu thuật an toàn, hiệu quả mà còn đảm 
bảo nét đẹp thẩm mỹ trên cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng tốt nghiệp trường Đại học Y 
Dược TP.HCM năm 2005. Sau đó, bác sĩ liên tục theo học 
các lớp bồi dưỡng chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh do 
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với 
trường Đại học Poitiers, Pháp (2008 - 2010). Hai năm sau, 
bác sĩ Mạnh Hùng tiếp tục theo học chương trình chuyên 
khoa I về Ngoại thần kinh của trường Đại học Y Dược và 
tốt nghiệp thủ khoa vào năm 2013. Song song đó, bác sĩ 
cũng đạt được các chứng chỉ sơ bộ về Ngoại Thần kinh 
do Bệnh viện Chợ Rẫy cấp năm 2007 và chứng chỉ Phẫu 
thuật Cột sống của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 
cấp năm 2015.



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

Bệnh viện FV đã điều trị thành công cho bệnh nhân T.T.H 
(55 tuổi) bị biến chứng cường tuyến cận giáp với bệnh 

sử đã trải qua 4 lần phẫu thuật lấy sỏi và dùng thuốc suốt 
10 năm qua để ổn định hàm lượng can-xi trong máu vì biến 
chứng sỏi thận, loãng xương và bệnh tiết niệu. 

Tháng 7/2019 ông T.T.H trở lại FV khám kết quả cho thấy, u tuyến 
cận giáp của ông thực sự chưa được cắt bỏ hoàn toàn trong 
lần phẫu thuật gần nhất mà chỉ mới lấy đi nhân tuyến giáp lân 
cận. Để xác định chính xác tình trạng hiện tại của khối u, các 
bác sĩ Niệu khoa, Nội khoa đã hội chẩn cùng bác sĩ Nguyễn 
Văn Tế - Trưởng khoa Y học Hạt nhân Bệnh viện FV để bệnh 
nhân thực hiện xạ hình, chụp cắt lớp và dựng hình bằng thiết 
bị Spect CT. Kỹ thuật này đã giúp các bác sĩ phát hiện chính 
xác vị trí khối u tuyến cận giáp nằm ẩn sâu vào trong nhân của 
tuyến giáp, đồng thời cũng đo được kích thước khối u cũng 
như các mối tương quan giải phẫu ở vùng cổ, qua đó giúp 
cho phẫu thuật viên dễ dàng thao tác cắt bỏ.

Ngày 8/8, ông T.T.H được mổ để cắt bỏ khối u với ê-kip mổ 
dày dặn kinh nghiệm của bác sĩ Phan Văn Thái - Trưởng khoa 
Ngoại Tổng quát Bệnh viện FV. Trong quá trình phẫu thuật, bác 
sĩ Thái nhận thấy tại vết mổ cũ đã xuất hiện tình trạng kết dính 
khiến dây thần kinh vùng cổ bị bám vào tuyến cận giáp, tình 
huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra sẽ làm ảnh hưởng thanh 

quản, bệnh nhân bị khàn tiếng suốt đời. Tuy nhiên với kinh 
nghiệm hơn 20 năm làm phẫu thuật, bác sĩ Thái đã tỉ mỉ cắt bỏ 
khối u thành công. Bệnh nhân được xuất viện vào ngày sau 
đó, ăn uống bình thường và không khàn tiếng. Các chỉ số PTH 
can-xi, phốt-pho trong máu đã trở lại bình thường sau nhiều 
lần xét nghiệm định kỳ sau 7 ngày, 30 ngày và 60 ngày sau đó.

Trường hợp bệnh nhân T.T.H gặp phải là khối u lành tính của 
tuyến cận giáp. Tuy nhiên, do cường độ hoạt động của tuyến 
cận giáp quá cao làm tăng hàm lượng can-xi trong máu. Nếu 
để tình trạng kéo dài bệnh nhân sẽ tiếp tục bị sỏi thận, đồng 
thời phát sinh loãng xương, nặng nhất có thể dẫn đến tàn phế.

GIÚP BỆNH NHÂN THOÁT KHỎI BIẾN 
CHỨNG CƯỜNG TUYẾN CẬN GIÁP 

BÁC SĨ SOPHIE SANGUIN

KỸ THUẬT XẠ HÌNH SPECT CT

Từ tháng 10/2019, bác sĩ người Pháp Sophie Sanguin chính 
thức làm việc tại khoa Sản - Phụ khoa Bệnh viện FV. 

Bác sĩ Sophie là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực điều trị các bệnh lý vùng chậu bằng các kỹ thuật 
hiện đại bao gồm cả phẫu thuật nội soi ít xâm lấn.

Bác sĩ Sophie tốt nghiệp trường Đại học Amiens, Pháp năm 
2010, chuyên ngành Sản - Phụ khoa. Cô từng tham gia công 
tác suốt 10 năm tại khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Trường Đại 
học Amiens, miền Bắc nước Pháp (2011-2019). Là một bác sĩ 
sản khoa, Bác sĩ Sophie Sanguin cũng là một phẫu thuật viên 
tài năng và được đánh giá cao trong giới chuyên môn, đặc 
biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư buồng trứng, ung thư tử 
cung, cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung xâm lấn (đại trực tràng 
và các bộ phận khác), u xơ tử cung, u nang buồng trứng, 
viêm vùng chậu và són tiểu.

Bác sĩ Sophie sẽ hợp tác chặt chẽ với các chuyên khoa khác 
tại FV như Trung tâm điều trị Ung thư Hy Vọng do Bác sĩ Basma 
M’Barek làm trưởng khoa, Khoa Tiết niệu do Bác sĩ Đỗ Quang 
Minh dẫn dắt và Khoa Phẫu thuật Tổng Quát do Bác sĩ Phan 
Văn Thái điều hành.

CHUYÊN GIA ĐIỀU TRỊ
BỆNH LÍ VÙNG CHẬU

Để sắp xếp một cuộc hẹn với Bác sĩ Sophie Sanguin,
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 6000


