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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018, bác sĩ 
Besma M’Barek chính thức đảm nhận vị 

trí Trưởng khoa Ung Bướu của Bệnh viện FV. 
Là người có chuyên môn cao về lĩnh vực ung 
thư như: Điều trị Ung thư nội khoa, Xạ trị, Trị 
liệu miễn dịch, Chăm sóc giảm nhẹ,… Bác sĩ 
Besma từng công tác tại các bệnh viện lớn ở Pháp như: Bệnh 
Viện Ung thư Gustave Roussy; Bệnh Viện Trường Đại học Saint 
Louis; Bệnh Viện Le Raincy Montfermel. Đặc biệt, cô còn là 
thành viên Hội X quang và Xạ trị Châu Âu (ESTRO). Tham gia đội 
ngũ FV, bác sĩ Besma sẽ cùng các bác sĩ khoa Ung Bướu cập 
nhật và phát triển thêm nhiều dịch vụ điều trị tiên tiến, hiệu quả 
đưa khoa phát triển lớn mạnh trở thành trung tâm điều trị Ung 
bướu hàng đầu tại Việt Nam và giúp đỡ được nhiều bệnh nhân 
chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. 

Bác sĩ Besma M’Barek tốt nghiệp Đại Học Tunis El Manar Tunisia 
năm 2002, Đại học Paris VI, Pháp năm 2003 và Thạc sĩ Di truyền 
học Loài người, Đại học Y Dược, Tunisia. Bác sĩ Besma còn tham 
gia các khóa đào tạo nâng cao về: Ung thư xạ trị, Ung thư 
học lâm sàng, Tâm lý học - Ung thư học, Ung thư đầu và cổ, 
Công nghệ xạ trị mới. 

Trung tâm Điều trị Đau FV chuyên điều trị những cơn đau 
mạn tính và một số bệnh lý đau cấp tính giúp người bệnh đối 

phó với những bệnh lý đau mạn tính và loại bỏ cơn đau cấp tính:

• Đau đầu mạn tính: đau nửa đầu, đau đầu căng cơ, đau đầu 
từng cụm, đau đầu do căn nguyên tâm lý,… 

• Các bệnh lý đau liên quan cột sống: cổ, lưng, thắt lưng,…

• Đau các bệnh lý về cơ xương khớp: thoái hóa khớp, đau cơ, 
đau bó cơ, đau cơ sợi thần kinh, đau cơ tâm lý,…

• Đau do bệnh lý thần kinh: sau zona, tiểu đường, bệnh nhân 
đoạn chi, đau thần kinh liên sườn,…

• Đau do ung thư: bệnh nhân giai đoạn cuối

• Đau không rõ nguyên nhân hoặc đau do nguyên nhân tâm lý

Tùy theo tình trạng bệnh, các bác sĩ sẽ đánh giá, phân loại 
tình trạng đau và bệnh lý để từ đó có chiến lược điều trị thích 
hợp. Theo đó, bác sĩ sẽ kết hợp điều trị nội khoa và vật lý trị 
liệu như châm cứu, day ấn vùng cơ. Đặc biệt, FV sở hữu máy 
RTMs chuyên điều trị các cơn đau về thần kinh, tổn thương não 
và trầm cảm hiệu quả. Bên cạnh điều trị nội khoa, các bác sĩ 
của Trung tâm Điều trị Đau FV còn thực hiện các thủ thuật như: 
phong bế ngoài màng cứng, phong bế rễ thần kinh, phong bế 
đĩa đệm,… bằng thuốc hoặc sóng cao tầng để điều trị các 
bệnh lý cột sống chưa có chỉ định phẫu thuật. Đặc biệt, Trung 
tâm Điều trị Đau FV còn kết hợp với các khoa như khoa Vật lý trị 
liệu, Tâm lý, khoa Nội, khoa Chấn thương Chỉnh hình, khoa Ung 
Bướu, Ngoại Tổng quát, Cơ xương khớp, để mang đến giải pháp 
điều trị đau toàn diện cho từng người bệnh.

Tại Trung tâm Điều trị Đau FV, với đội ngũ bác sĩ Việt và Pháp có 
chuyên môn cao, tận tâm như: BS. Louis Brasseur, BS. Lý Quốc 
Thịnh, BS. Phạm Thị Thúy Nga,… là những người giàu kinh nghiệm 
trong lĩnh vực đánh giá, quản lý và điều trị các cơn đau sẽ giúp 
bệnh nhân thích ứng, đối phó và giải quyết triệt để những cơn 
đau một cách hiệu quả, lâu dài.

Tìm hiểu thêm thông tin tại:
http://www.fvhospital.com/medical-services/pain-clinic/

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU FV
CHẤM DỨT CƠN ĐAU, CẢI THIỆN CUỘC SỐNG

CHÀO ĐÓN TÂN
TRƯỞNG KHOA UNG BƯỚU
BÁC SĨ BESMA M’BAREK

Từ 15/08/2018, bác sĩ Yann Dréan chính 
thức gia nhập đội ngũ FV và đảm nhiệm 

chức vụ Trưởng Khoa Sản phụ khoa, Bệnh 
Viện FV. Bác sĩ Yann Dréan từng công tác 
ở các Bệnh viện lớn tại Pháp như: Amiens, 
Côte Basque và nhiều năm công tác với vai 
trò bác sĩ tư vấn cấp cao chuyên khoa Sản 
Phụ tại Pháp cùng kinh nghiệm xử lý những 
ca khó. Với cương vị là người dẫn đầu, bác 
sĩ Yann Dréan sẽ cùng bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh 
Thành - Phó khoa và đội ngũ bác sĩ Sản Phụ 
khoa phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, cập nhật những phương 
pháp điều trị hiện đại để tăng hiệu quả khám chữa bệnh và đưa 
Sản Phụ khoa FV phát triển lên một tầm cao mới.

Với sự tận tâm, chu đáo và nhẹ nhàng chăm sóc cùng 15 năm 
công tác chuyên môn: Phẫu thuật phụ khoa, Soi cổ tử cung, 
Ung thư vú, Ung thư cổ tử cung, Ung thư buồng trứng, theo dõi 
thai nguy cơ cao sẽ giúp người bệnh yên tâm trao gửi các vấn 
đề bệnh lý về sản phụ khoa. Ngoài ra, ông còn tham gia các 
khóa học về Siêu âm Sản phụ khoa, Soi cổ tử cung và bệnh lý cổ 
tử cung - âm đạo, Y học Thai nhi, Phẫu thuật âm đạo,… mang đến 
cho khoa Sản phụ khoa dịch vụ điều trị đa dạng, toàn diện nhất. 

Bác sĩ Yann Dréan tốt nghiệp Đại Học Amiens Pháp năm 
2004, Thạc sĩ Khoa học, Kỹ thuật và Y tế, Đại học Công nghệ 
Compègne năm 2011 và nhận bằng Tiến Sĩ Sản phụ khoa, Đại 
Học Picardie Amiens, Pháp năm 2009.

BÁC SĨ YANN DRÉAN TRỞ THÀNH
TRƯỞNG KHOA SẢN PHỤ KHOA
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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.

Hệ thống FilmArray sử dụng phương pháp nhân bản PCR và 
công nghệ HRM (High Resolution Melting: phân tích nhiệt 

nóng chảy phân giải cao) - một kĩ thuật sinh học phân tử cho 
phép phát hiện tác nhân gây bệnh thông qua dấu vết mà nó 
để lại trên chuỗi DNA được gọi là "đường cong nóng chảy". 
Phương pháp chẩn đoán HRM với ưu điểm có thể giúp xác định 
thành phần di truyền trong một loạt các mẫu thử nhanh chóng 
và chính xác. 

Hệ thống FilmArray xác định được hầu hết các căn nguyên gây 
bệnh qua đường hô hấp, đường ruột, viêm não/ màng não và 
nhiễm trùng huyết với các ưu điểm:

•	 Cho kết quả nhanh chóng với độ chính xác cao
• Giảm đáng kể (84%) thời gian xét nghiệm so với phương 

pháp truyền thống
• Giảm việc điều trị bằng kháng sinh không cần thiết
• Tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí so với phương pháp 

truyền thống thông thường

Hệ thống FilmArray bao gồm 4 nhóm xét nghiệm:

FilmArray Blood Culture ID (BCID) - Xác định 27 căn nguyên 
nhiễm trùng máu trong 1 giờ

Tại Mỹ, mỗi năm có hơn 1 triệu ca nhiễm trùng huyết và hơn 
250.000 ca trong số đó tử vong. Toàn cầu, khoảng 15 - 19 triệu 
ca mỗi năm, trong đó 80% ở người thu nhập thấp và trung bình 
(AJRCCM 2016) - Đây là căn bệnh giết chết nhiều người hơn cả 
ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và HIV cộng lại. 

FilmArray Blood Culture ID (BCID) ra đời như một công cụ giúp 
chẩn đoán nhanh, chuẩn xác và đã được phê duyệt bởi FDA, 
cho phép nhận diện 27 căn nguyên nhiễm trùng máu trong 1 
giờ, rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán vốn thường mất vài 
ngày như các phương pháp nuôi cấy truyền thống. FilmArray 
BCID giúp xác định tác nhân gây nhiễm trùng máu từ mẫu cấy 
máu dương tính sớm hơn đáng kể so với các phương pháp 

truyền thống. Hệ thống xét nghiệm cho phép phát hiện 27 tác 
nhân gây bệnh bao gồm vi khuẩn Gram âm, Gram dương, Nấm 
men và 3 gen kháng thuốc liên quan giúp chẩn đoán sớm và 
điều trị kịp thời những trường hợp nhiễm trùng huyết, giảm tỉ lệ 
tử vong cũng như những hậu quả nghiêm trọng.

FilmArray Meningitis (ME) - Phát hiện 14 tác nhân gây viêm 
não/ màng não 

Trong khi các xét nghiệm truyền thống chẩn đoán viêm não/ 
màng não mất nhiều thời gian (24 - 72 giờ đối với vi khuẩn, 24 
- 120 giờ đối với vi-rút) , FilmArray (ME) viêm não/ màng não sử 
dụng công nghệ HRM để đi từ lúc xét nghiệm đến kết quả chỉ 
trong 1 giờ. FilmArray (ME) phát hiện toàn diện 14 căn nguyên 
phổ biến (vi khuẩn, vi-rút và nấm) liên quan đến viêm não và 
viêm màng não mà chỉ sử dụng 0,2 mL dịch não tủy (CSF) giúp 
việc chẩn đoán và điều trị được tiến hành nhanh chóng mang 
đến cho bệnh nhân cơ hội sống cao hơn.

FilmArray Respiratory Panel (RP) - Phát hiện 20 nguyên nhân 
nhiễm trùng đường hô hấp trên

FilmArray RP có thể tìm ra 20 tác nhân gây bệnh bao gồm cả 
vi-rút lẫn vi khuẩn chỉ trên một mẫu thử thay vì nhiều mẫu như 
phương pháp truyền thống. Việc xác định nhanh chóng và 
chính xác tác nhân gây bệnh, cải thiện đáng kể việc điều trị 
kháng sinh không cần thiết ước tính chiếm khoảng 55% đơn 
thuốc được kê trên bệnh nhân nhiễm trùng hô hấp ngoại trú, 
giúp việc điều trị hiệu quả hơn. 

FilmArray Gastrointestinal (GI) - Phát hiện 22 tác nhân gây 
nhiễm trùng đường tiêu hóa đơn giản, nhanh chóng 

FilmArray GI xác định 22 tác nhân gây bệnh thường gặp nhất 
gồm vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng liên quan đến viêm dạ dày - 
ruột chỉ từ một mẫu bệnh phẩm, một loại thuốc thử dễ sử dụng 
và cho kết quả trong khoảng một giờ.

FV TRANG BỊ HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM FILMARRAY
CHO KẾT NHANH CHÓNG CHỈ TRONG VÀI GIỜ

Một xét nghiệm
toàn diện Trả kết quả

trong 1 giờ 
Nhiều kết quả

trong 1 báo cáo
Cải thiện quản lý

bệnh nhân Một mẫu

Trong tháng 08/2018, Bệnh viện FV đã phẫu thuật thành 
công ca ung thư cổ tử cung giai đoạn 4, xâm lấn nhiều 

cơ quan vùng chậu cho bệnh nhân V.T. Song Phiến, 48 tuổi 
- Tây Ninh.

Trước đó, chị Song Phiến từng điều trị tại nhiều bệnh viện 
nhưng bệnh tình không khả quan mà ngày càng trầm trọng 
thêm. Chị tìm đến FV trong tình trạng gần như tuyệt vọng khi 
u tái phát xâm lấn rộng vùng chậu và những cơ quan xung 
quanh: bàng quang, âm đạo, trực tràng, toàn bộ tử cung, 
đại tràng, ruột non. Thêm vào đó là áp xe lòng tử cung đã 
được dẫn lưu và nhiễm trùng.

Sau khi thăm khám và làm các bước xét nghiệm cần thiết, 
thông qua hội chẩn liên chuyên khoa, bác sĩ Phan Văn Thái 

PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG CA UNG THƯ
CỔ TỬ CUNG XÂM LẤN TOÀN BỘ VÙNG CHẬU

- Quyền Trưởng khoa 
Ngoại Tổng quát FV đã 
quyết định phẫu thuật để 
cắt bỏ các cơ quan vùng 
chậu bị xâm lấn. Sau 
khi cắt, bác sĩ Thái đưa 
đường tiểu và hậu môn 
nhân tạo của bệnh nhân 
ra thành bụng. Ca mổ thành công tốt đẹp sau 8 tiếng chiến 
đấu cam go và đầy căng thẳng của bác sĩ Thái cùng ê kíp. 
Tình trạng bệnh nhân trong mổ ổn định, không bị mất nhiều 
máu, diện cắt cách xa u khá hoàn hảo. Kết quả xét nghiệm 
giải phẫu bệnh lý của khối cắt bỏ đi cho thấy, tất cả diện cắt 
không có tế bào ung thư, đạt mức cắt sạch và không còn 
tế bào ung thư trong người bệnh nhân tại vùng phẫu thuật. 
Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, đi tiêu tiểu tốt và vết thương 
cũng hồi phục mau chóng. Với khâu chăm sóc hậu phẫu, 
quản lý đau tốt chị Song Phiến đã xuất viện sau 3 tuần


