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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Hiệu quả các phương pháp điều trị ung thư không chỉ ở khả 
năng kiểm soát bệnh mà còn ở việc đảm bảo chất lượng 

sống cho bệnh nhân trong và sau quá trình điều trị. Hiểu được 
điều đó, Bệnh viện FV đưa vào sử dụng Máy xạ trị Elekta Infinity 
với công nghệ VMAT, kỹ thuật xạ trị điều biến liều kỹ thuật số dưới 
dạng đơn cung và đa cung, đưa liều phóng xạ đến khối u chính 
xác hơn, với liều tối ưu để tiêu diệt khối u. Đồng thời các lá chắn 
được tích hợp trong máy, hoạt động theo lập trình tự động sẽ 
bảo vệ tối đa cho các tế bào lành trong quá trình xạ. Điều này 
sẽ giúp bệnh nhân giảm thiểu được các tác dụng phụ và các 
biến chứng trong và sau quá trình xạ trị. 

Elekta Infinity có bộ chỉnh trực 160 lá - hệ thống xạ trị hiện đại sẽ 
giúp các bác sĩ, kĩ sư vật lí triển khai các kỹ thuật xạ trị mà các 
quốc gia tiên tiến trên thế giới đang áp dụng như: xạ trị hướng 
dẫn hình ảnh, xạ trị điều biến thể tích, xạ phẫu khối bướu não, xạ 

FV đầu tư 
Máy xạ trị 

ElEkta InfInIty 
tIên tIến 

trong đIều trị ung thư

Máy Siemens Somatom Drive rút ngắn 1/2 thời gian chụp 
ảnh, giảm gần 50% lượng tia X có hại so với máy CT thông 

thường.

Cắt lớp vi tính (CT Scan) là một trong những phương pháp quan 
trọng trong chẩn đoán hình ảnh, giúp bác sĩ chủ động hơn trong 
việc tầm soát, chẩn đoán bệnh. Hiểu được đó, Bệnh viện FV đã 
cho lắp đặt Siemens Somatom Drive - một trong những thế hệ 
máy CT mới nhất hiện nay.

đưa Vào sử dụng  Máy 
chụp cắt lớp ct thế hệ mớI

trị cố định toàn thân khối u di động như phổi, tiền liệt tuyến nhờ 
kết hợp với kỹ thuật đồng bộ nhịp thở chủ động. 

Mức độ chính xác của kỹ thuật VMAT gần như tuyệt đối, có thể 
kiểm tra được vị trí bướu cần xạ trị một cách chính xác qua mỗi 
lần xạ bằng hệ thống chụp hình cắt lớp ngay trên bàn máy xạ. 
Liều xạ trên mô lành như tuyến mang tai giảm rất nhiều so với 
các kỹ thuật trước và tiết kiệm thời gian xạ lên tới 50% đồng thời 
gia tăng hiệu quả điều trị lên gấp đôi. 

Elekta Infinity sẽ mang đến cho bệnh nhân ung thư tại FV kết 
quả điều trị tối ưu, cơ hội khỏi bệnh cao hơn và nâng cao chất 
lượng cuộc sống sau điều trị. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ, kĩ 
sư vật lý, kĩ thuật viên xạ trị Pháp và Việt có chuyên môn cao 
và kinh nghiệm lâu năm cùng trang thiết bị hiện đại luôn đồng 
hành và hỗ trợ, FV tin rằng điều trị ung thư sẽ không còn là nỗi 
ám ảnh của người bệnh.

Đây là máy quét CT hai đầu tia X phát 2 mức năng lượng khác 
nhau cùng với 2 dải tiếp nhận khác nhau. Thiết kế này giúp 
giảm thời gian chụp ảnh còn một nửa so với máy thông thường, 
giảm lượng tia X đối với bệnh nhân. Hệ thống trang bị máy dò 
StellarInfinity giảm độ nhiễu, tạo ra hình ảnh chất lượng cao. 
Bên cạnh đó, Siemens Somatom Drive còn có camera 3D tích 
hợp phần mềm xử lý tiên tiến, hỗ trợ việc chụp hình, xác định vị 
trí, chiều cao của bệnh nhân cũng như định vị và đánh giá bản 
chất của loại tổn thương như khối u hay các loại sỏi. Theo bác 
sĩ Trương Hiếu Nghĩa - Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện 
FV, máy CT mới giúp tầm soát sớm nhiều bệnh lý, đặc biệt là các 
bệnh về ung thư, tim mạch, thần kinh và cơ xương khớp.

FV là một trong số ít bệnh viện hiện nay tại Việt Nam sở hữu hệ 
thống Siemens Somaton Drive. Bệnh viện thường xuyên cập nhật 
những trang thiết bị y tế tiên tiến nhất, hỗ trợ phát hiện bệnh 
sớm và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. 
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 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.

V iện Thẩm mỹ FV Lifestyle tọa lạc tại lầu 2, tòa nhà V, Bệnh 
viện FV với các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao bao gồm: 

nâng cơ, trẻ hóa da, điều trị các vấn đề về da, nâng mũi, độn 
cằm, nâng ngực, nâng mông, tăng kích cỡ dương vật, trẻ hóa 
âm đạo, hút mỡ, tạo hình thành bụng, trẻ hóa da, tạo hình 
khuôn mặt và vóc dáng bằng các phương pháp như căng chỉ, 
tiêm botox, filler, laser, phẫu thuật thẩm mỹ…

Đặc biệt, từ 16/12/2018 - 31/01/2019, Viện thẩm mỹ FV Lifestyle 
dành tặng ưu đãi cho khách hàng khi đến sử dụng dịch vụ. 

• Giảm 30% tất cả các dịch vụ điều trị, chăm sóc da bằng laser 

• Giảm 15% tất cả các dịch vụ thẩm mỹ khác (không áp dụng 
đối với vật liệu cấy ghép như: túi ngực,…)

• Giảm 30 triệu cho gói làm đẹp trị giá 100 triệu sử dụng cho 
tất cả các dịch vụ laser

Chương trình có giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng và không 
áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Tất cả các thủ thuật thực hiện tại Viện Thẩm Mỹ FV Lifestyle 
đều được thực hiện bởi những bác sĩ có trình độ chuyên môn 
cao như Bác sĩ Philippe Maxant, Bác sĩ Vĩnh Lâm Viên, Bác sĩ Võ 
Thành Sang, Bác sĩ Nguyễn Kim Phượng… Với kinh nghiệm làm 
đẹp nhiều năm cho các đối tượng nam nữ Âu - Á, các bác sĩ sẽ 
tư vấn để khách hàng có được vẻ đẹp riêng hài hòa, tự nhiên 
nhất có thể.

Liên hệ đặt hẹn:
Viện Thẩm mỹ FV -  số 6 Nguyễn Lương Bằng, 
Phú Mỹ Hưng, Q7. 
ĐT: (028) 5411 3366; Máy nhánh: 7000

Bệnh viện FV vừa cho ra mắt dịch vụ Khám sàng lọc toàn 
diện các bệnh lây truyền qua đường tình dục với quy 

trình khám, xét nghiệm, đọc kết quả và xây dựng phác đồ 
điều trị nhanh chóng, hiệu quả giúp bệnh nhân chấm dứt 
nỗi lo bệnh khó nói và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. 

Thay vì khám riêng lẻ từng loại bệnh về tình dục như trước 
đây, FV cung cấp gói khám toàn diện chỉ với giá 3.300.000 
đồng, tầm soát các bệnh như: Giang mai (VDRL/RPR & TPHA); 
Bệnh Chlamydia; bệnh lậu (Gonorrhoea); Bệnh Urogenital 
Screening (Trichomonas, Mycoplasma và Ureaplasma); HIV; 
Viêm gan B (Hepatitis B) dành cho các khách hàng là nam 
giới, nữ giới và cả trẻ sơ sinh. Các bác sĩ sẽ tiến hành xét 
nghiệm dựa trên các mẫu xét nghiệm được lấy từ dịch âm 
đạo, nước tiểu hay máu để cho ra kết quả và đưa ra hướng 
điều trị thích hợp.

Bên cạnh đó, FV được trang bị hệ thống xét nghiệm hiện đại 
và đạt chuẩn quốc tế như: kháng sinh đồ, thiết bị Vitek MS 
(Maldi-Tof) định danh vi khuẩn tự động nhanh chóng,… cùng 
đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao về da liễu, có kinh nghiệm 
lâm sàng điều trị về các vấn đề liên quan đến đường tình 
dục và tâm lý tư vấn các giải pháp điều trị giải tỏa những lo 
lắng, sợ hãi khi thăm khám và điều trị căn bệnh nhạy cảm này. 

Quyết định chọn công tác tại khoa Phẫu thuật Tổng quát, Lồng ngực & Mạch máu, Bệnh 
viện FV từ tháng 11/2018, Bác sĩ Trần Sĩ Doãn Điềm với 15 năm kinh nghiệm cùng chuyên 

môn cao về phẫu thuật nội soi dạ dày, đại trực tràng, thoát vị bẹn, cắt túi mật bằng phương 
pháp nội soi, cắt trĩ không đau… giúp thăm khám và điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả 
hơn nhờ kĩ thuật mổ nội soi khéo léo được đào tạo và tích lũy sau nhiều năm kinh nghiệm.

Bác sĩ Trần Sĩ Doãn Điềm tốt nghiệp Đại học năm 2004 và nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Y 
Dược Huế năm 2011. Bên cạnh đó, bác sĩ Doãn Điềm còn tham gia các khóa đào tạo nâng 
cao về Phẫu thuật nội soi đại trực tràng tại Thái Lan (2014), Phẫu thuật nội soi dạ dày tại Nhật 
Bản (2016).

Trước đây, bác sĩ Doãn Điềm từng công tác thời gian dài (2004 - 2018) tại Bệnh Viện Trung 
Ương Huế.

Bác sĩ Trần sĩ Doãn Điềm chính thức công tác tạI khoa ngoạI tổng quát

khám sàng lọc toàn dIện
bệnh lây nhIễm
qua đường tình dục (stds) tạI fV

ưu đãI lên đến 30% 
từ Viện thẩm mỹ


