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Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

Bác sĩ NGUYỄN TÚ DUY
CHÍNH THỨC ĐẢM NHẬN VỊ TRÍ
TRƯỞNG KHOA NỘI

Từ tháng 12/2019, Bác sĩ Nguyễn Tú Duy chính thức trở thành 
Trưởng khoa Nội. Bác sĩ Nguyễn Tú Duy tốt nghiệp Đại học Y 

Dược Tp. HCM năm 1993 và lấy bằng chuyên khoa I - Nội tổng 
quát năm 2001. Đến năm 2003, bác sĩ Nguyễn Tú Duy hoàn thành 
chương trình Thạc sĩ y học và nhận bằng Tiến sĩ khoa học về Tế bào 
& Sinh học Phân tử của Đại học Arkansas, Hoa Kỳ năm 2013.

Năm 1998, bác sĩ NguyễnTú Duy đã thực hành lâm sàng tại Bộ 
môn Nội Tổng quát của Đại học Y Dược Tp. HCM,  cũng là nơi 
bác sĩ Tú Duy công tác giảng dạy. Bác sĩ Tú Duy cũng có thời 
gian thực hành tại khoa Thận của Trung tâm Y khoa Monash, 
Melbourne, Úc khi bác là nghiên cứu sinh lâm sàng của Hội 
Thận học Quốc tế năm 2000 - 2001.

Với chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Nội tổng hợp, Nội thận và Nội Tổng quát, bác sĩ Tú Duy sẽ đồng 
hành cùng sự phát triển của khoa Nội Bệnh viện FV và truyền 
đạt các kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ của khoa cũng như 
mang đến cho bệnh nhân những phương pháp chẩn đoán và 
điều trị bệnh mới, tối ưu và hiệu quả.
Để đặt hẹn cùng bác sĩ Nguyễn Tú Duy, vui lòng liên hệ
khoa Nội bệnh viện FV (028) 5411 3333 - Máy nhánh: 1526

CÁC KỸ THUẬT MỚI TRONG
PHƯƠNG PHÁP XẠ TRỊ

HỢP TÁC CÙNG

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

S áng ngày 30/11/2019, Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp cùng Bệnh 
viện FV tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Các Kỹ thuật Mới 

trong Phương pháp Xạ trị” tại Khách sạn Intercontinental, số 82 
Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM với sự tham gia 
của Chủ tọa là Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm 
Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy và các diễn giả là Chuyên gia hàng 
đầu trong lĩnh vực xạ trị trong và ngoài nước. Hội thảo thu hút hơn 
230 bác sĩ, kỹ thuật viên xạ trị tại Tp.HCM tham dự.

Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những thông tin về các kỹ 
thuật xạ trị hiện đại cũng như những kinh nghiệm trong thực tế ứng 
dụng nhằm nâng cao chất lượng điều trị ung thư đến với cộng đồng 
y khoa Việt Nam. Cụ thể, Giáo sư Bác sĩ Renaud de Crevoisier-
Trưởng khoa Xạ Trị, Trung tâm Ung Bướu Eugene Marquis, Pháp 
trình bày về đề tài “Xạ trị bằng hình ảnh (IGRT) đến xạ trị thích ứng 
(ART)”; Bác sĩ Basma M’Barek - Trưởng Trung tâm Điều trị Ung 
thư Hy Vọng, Bệnh viện FV báo cáo đề tài: “Những kỹ thuật mới 
trong xạ trị”; Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng - Bác sĩ điều 
trị, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về “Kỹ thuật 
VMAT kết hợp ABC - DIBH trong điều trị ung thư vú”.

Trong số các phương pháp điều trị ung thư hiện đại thì kỹ thuật xạ 
trị điều biến liều VMAT kết hợp chẩn đoán hình ảnh CT 4D, giúp 
xác định chính xác vị trí và hình dạng khối u kể cả những khối u 
di động trong ung thư phổi, từ đó tăng độ chính xác và hiệu quả 
điều trị. Đồng thời, kỹ thuật điều biến liều giúp rút ngắn thời gian 
trong mỗi lần xạ, cũng như rút ngắn số lần xạ trị nhưng vẫn đảm 
bảo hiệu quả tối ưu và hạn chế được tác dụng phụ cho bệnh nhân. 
Đây là kỹ thuật hiện đang được ứng dụng tại các quốc gia phát 
triển trong điều trị các bệnh ung thư như: ung thư đầu cổ, ung thư 
tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư vòm hầu, u não… Ứng dụng kỹ 
thuật này ngoài việc đòi hỏi trang thiết bị công nghệ hiện đại thì 
cần phải có đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý và kỹ thuật viên xạ trị được 
đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật và có kinh nghiệm. Do đó, hiện nay 
kỹ thuật này chỉ đang triển khai tại một số bệnh viện và trung tâm 
lớn tại Việt Nam trong đó có bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều 
trị Ung thư Hy Vọng thuộc Bệnh viện FV.



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

Tháng11/2019,khoa Xét nghiệm & Ngân hàng máu FV đã đạt 
chứng nhận ISO 15189:2012 do Hệ thống Phòng Thí nghiệm 

Việt Nam - VILAS công nhận. Sau Con Dấu Vàng Chất lượng JCI, 
chứng nhận hiệu suất cấp 6 SIGMA VP, ISO là “mảnh ghép” hoàn 
thiện giúp Bệnh viện FV một lần nữa khẳng định hiệu quả và năng 
lực của khoa Xét nghiệm & Ngân hàng máu.

Quá trình tham gia chứng nhận ISO ở lĩnh vực Hóa sinh của khoa 
Xét nghiệm & Ngân hàng máu FV được khởi động từ tháng 2/2019. 
Khoa đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và chuyên biệt, 
đặc biệt ở khâu quản lý và kỹ thuật. Chứng nhận này có hiệu lực 
trong vòng 3 năm kể từ ngày chính thức công nhận. Hàng năm, 
Khoa Xét nghiệm & Ngân hàng máu FV sẽ được tổ chức giám định 
kiểm tra thường xuyên để đảm bảo duy trì sự tuân thủ. Khoa Xét 
nghiệm FV là một trong số ít bệnh viện đạt chứng nhận JCI, Sigma 
và ISO, điều đó không chỉ khẳng định chất lượng của khoa Xét 
nghiệm Bệnh viện FV  với cộng đồng y khoa trong và ngoài nước, 
mà còn là niềm tự hào cho mỗi nhân viên khi làm việc tại đây.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh, công đoạn xét nghiệm cận lâm 
sàng đóng một vai trò quan trọng giúp chẩn đoán bệnh chính xác, 
từ đó đưa ra những hướng điều trị tối ưu cho người bệnh.
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Vừa qua, Bệnh viện FV đã phẫu thuật thành công trường hợp 
u lạc nội mạc tử cung to hiếm gặp cho bệnh nhân T.D, 35 

tuổi sống tại TPHCM. 

Chị T.D cho biết mỗi kì hành kinh chị đều cảm thấy đau nhưng 
cơn đau đều trong giới hạn chịu đựng nên chị đã chủ quan bỏ 
qua. Đến khi khám sức khỏe tổng quát định kì và phát hiện một 
khối u trong nội mạc tử cung chị đã rất bất ngờ và lo lắng. Chị 
T.D đã tìm đến FV để khám và được bác sĩ Sophie Sanguin- 
khoa Sản Phụ khoa FV khám lại và cho làm các xét nghiệm, 
siêu âm và chụp MRI để xác định kích thước khối u.

Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị khối u lạc nội mạc tử cung 
(Endometrioma) ở buồng trứng bên phải khá to với đường kính 
khoảng 7cm. Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị T.D 
và đánh giá kĩ các kết quả xét nghiệm, bác sĩ Sophie đã quyết định 
dùng phương pháp nội soi kết hợp đặt vòng có chứa nội tiết để 
điều trị cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài chỉ 50 phút và bác sĩ Sophie 
cũng đã rất thận trọng trong việc gỡ dính, lấy trọn u lạc nội mạc 
không gây tổn thương đến các cơ quan xung quanh, đồng thời  đốt 
điện các tổn thương do lạc nội mạc ở vùng chậu Sau ca mổ, bệnh 
nhân hồi phục nhanh chóng và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Sophie, hiện nay phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử 
cung đang được sử dụng nhiều nhờ những ưu điểm như giúp 
bệnh nhân ít đau, ít sẹo và nhanh hồi phục sau phẫu thuật. Tuy 
nhiên phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung cũng là một phẫu 
thuật khó nên chỉ mổ khi có chỉ định. Bác sĩ phải là người giàu 
kinh nghiệm và kỹ thuật phòng mổ cũng cần đáp ứng tốt yêu 
cầu thì mới mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. 

Hiện nay, những kỹ thuật tiên tiến của bệnh viện FV đang đáp 
ứng rất tốt nhu cầu của các bác sĩ trong việc tiến hành các ca 
mổ nội soi trong đó có phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung và 
các phẫu thuật phụ khoa khác. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ 
đầu tư thêm máy móc để phục vụ tốt hơn cho các ca mổ nội soi.

ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG
U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG TO HIẾM GẶP

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

(028) 5411 3333 - Máy nhánh: 2000

KHOA XÉT NGHIỆM & NGÂN HÀNG MÁU FV
ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 


