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Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Ung thư tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến ở nữ giới nhưng 
có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, ở giai đoạn đầu hoặc giai đoạn 1. Tháng 

09/2018, Bệnh viện FV đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư nội 
mạc tử cung cho bệnh nhân T.T.N.H (60 tuổi). Đây là một phương pháp tiên tiến hiện nay và 
chỉ áp dụng tại số ít trung tâm điều trị trên cả nước.

Bệnh nhân T.T.N.H được chẩn đoán ban đầu có ung thư nội mạc hơn 50%, gần chuyển sang giai đoạn 2. Sau khi hội chẩn các bác 
sĩ tư vấn phương án tốt nhất là phẫu thuật nội soi để cắt bỏ toàn bộ tử cung, vòi trứng, buồng trứng và nạo hạch chậu. So với 
phương pháp mổ hở, kĩ thuật mổ nội soi với ưu điểm xâm lấn tối thiểu, thẩm mỹ cao giúp rút ngắn thời gian nằm viện và bệnh 
nhân hồi phục nhanh. 

Sau gần 3 giờ, ca mổ đã được thực hiện thành công bởi bác sĩ Trưởng khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện FV - Yann Dréan và Phó khoa 
- Nguyễn Thị Vĩnh Thành cùng ê-kip. Toàn bộ các bệnh phẩm sau phẫu thuật đều được xét nghiệm để kiểm soát mức độ di căn 
của ung thư, từ đó các bác sĩ sẽ quyết định bệnh nhân có cần phải xạ trị hoặc hóa trị hay không. Sau 4 ngày, bệnh nhân đã hồi 
phục sức khỏe và xuất viện. Kết quả xét nghiệm các bệnh phẩm sau phẫu thuật cho thấy không có dấu hiệu di căn, đồng nghĩa 
bệnh nhân không phải tiến hành xạ trị hoặc hóa trị.

Cuộc phẫu thuật thành công bởi nhiều yếu tố như: bệnh phát hiện ở giai đoạn sớm, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm, 
chuyên môn cao trong việc xử lý các khối u. cùng với trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện FV.

PHẪU THUẬT NỘI SOI
THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ Tử CUNG

Bệnh viện FV thành lập đơn vị Theo dõi và Kiểm soát Thai kì 
nguy cơ cao bởi bác sĩ Yann Dréan và bác sĩ Nguyễn Thị Vĩnh 

Thành, đây là các bác sĩ chuyên khoa Sản Phụ khoa nhiều kinh 
nghiệm và được đào tạo bài bản.

Thai kì gọi là nguy cơ cao khi mà mẹ và/hoặc thai nhi đang 
trong quá trình phát triển có nguy cơ mắc các biến chứng khi 
mang thai và khi sinh. Bác sĩ quản lý các trường hợp thai kì nguy 
cơ cao được gọi là Chuyên gia về Y học Mẹ và Thai nhi (MFM - 
Maternal Foetal Medicine).

Các bệnh lý thường gặp và điều kiện nguy cơ cao về sản khoa, 
gây ảnh hường tới các bà mẹ, được quản lý bởi các chuyên gia 
MFM gồm: tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn co giật, bệnh tự 
miễn, rối loạn đông máu, và một số bệnh truyền nhiễm có thể 
ảnh hưởng đến cả mẹ và bé như: nhiễm HIV, Cytomegalovirus 
và Parvovirus. Các chuyên gia MFM cũng chăm sóc sức khỏe 
cho những sản phụ có nguy cơ sinh non cao gồm các trường 

DỊCH VỤ THEO DÕI THAI KỲ NGUY CƠ CAO
TẠI BỆNH VIỆN FV

hợp: đa thai, bị hở eo cổ tử cung có thể phải phẫu thuật để dự 
phòng sinh non, và phụ nữ có các vấn đề về nhau thai như chảy 
máu do nhau bong sớm (nhau bong non). Ngoài ra, các chuyên 
gia MFM còn chịu trách nhiệm quản lý sinh non, vỡ ối sớm và 
các biến chứng trong quá trình chuyển dạ có khả năng ảnh 
hưởng tới trẻ sơ sinh và các kết quả về lâu dài cho trẻ.

Nhiều bệnh lý và bất thường của thai nhi cũng được quản lý bởi 
các chuyên gia MFM bao gồm: dị dạng cấu trúc (dị tật bẩm 
sinh), nhiễm sắc thể bất thường, hội chứng di truyền, rối loạn 
nhịp tim, rối loạn máu, nhiễm trùng bẩm sinh và các bất thường 
về tăng trưởng trong tử cung. Các chuyên gia MFM được đào 
tạo chuyên sâu về siêu âm chẩn đoán và đóng vai trò quan 
trọng trong việc sàng lọc các bất thường nhiễm sắc thể và các 
dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Nhằm chăm sóc tối ưu, các dị tật 
bẩm sinh như: khuyết tật ống thần kinh (nứt đốt sống) và dị tật 
tim bẩm sinh đòi hỏi một chẩn đoán đa chuyên khoa, và các 
chuyên gia MFM thường kết hợp với điều này để chuẩn bị cho 
việc sinh nở. Các bệnh lý của thai nhi xuất hiện trong thai kì đòi 
hỏi sự chăm sóc đặc biệt bao gồm xét nghiệm, can thiệp trên 
thai nhi, xác định thời gian và phương pháp sinh để tối ưu hóa 
kết quả cho trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia MFM sẽ thực hiện các thủ thuật cụ thể: ngoài 
các thủ thuật sản khoa thông thường (như khâu vòng cổ tử 
cung, chọc dò ối, sinh thường và sinh mổ), nhiều bác sĩ MFM còn 
được đào tạo về sinh thiết gai nhau (CVS), chọc dò cuống rốn 
lấy máu thai nhi qua da, truyền máu thai nhi, sinh thiết thai nhi, 
nội soi thai nhi chẩn đoán và các thủ thuật chuyên biệt dành 
cho các trường hợp đa thai. Ngoài ra, các chuyên gia MFM còn 
được đào tạo về siêu âm sản khoa, thực hiện cả khám sàng lọc 
và chẩn đoán thai nhi, nhau thai, tử cung và cổ tử cung tại các 
thời điểm quan trọng trong thai kỳ. Các chuyên gia MFM cũng có 
thể tham gia vào các phẫu thuật liên quan tới các bệnh nhân có 
bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm cắt tử cung khi mổ lấy thai.
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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.

Từ giữa tháng 9/2018, Bệnh viện FV đã đưa vào sử dụng khu 
vực Nội trú khoa Nội vừa được nâng cấp với các phòng ốc 

tiện nghi và hệ thống thiết bị tối tân giúp bệnh nhân cảm thấy 
thoái mái hơn trong quá trình điều trị.

Khu nội trú khoa Nội có 32 phòng được đưa vào phục vụ, bao 
gồm các loại phòng đôi, phòng đơn , phòng VIP và phòng 
chăm sóc đặc biệt CCU và HDU. Các phòng được làm mới 
hoàn toàn, từ nội thất đến các trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu 
chuẩn chăm sóc bệnh nhân từ các khoa Nội tổng quát, khoa 
Ung bướu, khoa Tiêu hóa và khoa Tim mạch. Đặc biệt, lầu trại 
có phòng chuyên biệt dành riêng cho các bệnh nhân sau khi 
điều trị Can thiệp Tim mạch từ phòng Cathlab. 

Hàng loạt máy móc thiết bị 
hiện đại đã được bổ sung để 
phục vụ việc chăm sóc và 
điều trị như: monitor theo dõi 
sức khỏe, máy bơm tim điện, 
máy truyền dịch, máy nuôi ăn 
qua đường tiêu hóa,… Ngoài 
ra, còn có thiết bị chuyên 
dụng tẩy rửa sát khuẩn dụng 
cụ vệ sinh, đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân trong việc 
kiểm soát và phòng chống 
nhiễm khuẩn.

Bệnh viện FV triển khai dịch vụ cắt trĩ bằng phương pháp 
laser tiên tiến, mau lành và gần như không đau đớn. Đặc 

biệt, từ nay đến hết 31/12/2018, FV có chương trình ưu đãi từ ít 
nhất 10.000.000 đồng/ ca cho 20 ca phẫu thuật trĩ bằng laser 
đầu tiên tại FV.

Ưu điểm của phương pháp này là:

• Xác định được vị trí búi trĩ tương đối chính xác
• Không tác động và gây tổn thương đến các mô xung quanh
• Không sẹo, ít đau
• Không gây biến chứng hẹp hậu môn
• Hiện tượng chảy máu sau mổ ít hơn các phương pháp điều 

trị khác
• Hiệu quả tương đối triệt để và hạn chế nguy cơ tái phát
• Thời gian tiến hành thủ thuật tương đối ngắn, hồi phục 

nhanh, ít biến chứng trong quá trình mổ cũng như sau mổ

Kĩ thuật này cho phép thực hiện ở các bệnh nhân bị trĩ giai 
đoạn 2 - 3, một số bệnh nhân bị bệnh trĩ giai đoạn 4 cũng có thể 
sử dụng phương pháp này. Đến điều trị trĩ tại FV, ngoài được sử 
dụng những công nghệ điều trị tiên tiến nhất, khách hàng còn 
được trải nghiệm chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế 
cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chuyên nghiệp, tận tâm mang 
đến sự thoải mái tối đa và mau hồi phục cho người bệnh.

ƯU ĐÃI TỪ

10.000.000 VND
CHO GÓI PHẪU THUẬT TRĨ

BẰNG LASER

Liên hệ đặt hẹn và khám bệnh:
khoa Ngoại Tổng quát - 028 5411 3333, máy nhánh: 1250

http://www.fvhospital.com/dich-vu-chuyen-khoa/khoa-
ngoai-tong-quat/#tong-quan

BỆNH VIỆN FV NÂNG CẤP LẦU TRẠI KHOA NỘI

Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa 
tốt nghiệp Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 
1987. Sau đó ông tiếp tục 
học thêm về Chuyên khoa 
Chẩn đoán hình ảnh tại hai 
trường Đại học Tours (1995) 
và Đại học Marseille Pháp 
(năm 2000). Bên cạnh đó, 
bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa còn 
tham gia khóa đào tạo nâng 
cao về Y học Gia đình, Đại 
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
năm 2014.

Từng công tác tại trong 
khoảng thời gian FV 2002 - 

2006 và sau thời gian tạm gián đoạn đến tháng 10/2018, ông 
trở lại làm việc tại Bệnh viện FV với cương vị Phó khoa Chẩn 
đoán Hình ảnh.

Bác sĩ Hiếu Nghĩa là một bác sĩ tận tâm với chuyên môn cao 
về X quang, Chụp động mạch, Chụp CT, Chụp cộng hưởng 
từ, Chụp nhũ ảnh, Siêu âm, X quang can thiệp cùng thâm niên 
26 năm thực hành lâm sàng và quản trị giúp thăm khám bệnh 
nhân toàn diện có hướng chẩn đoán ban đầu, từ đó cho ra 
được chiến lược khảo sát và thiết lập phác đồ điều trị phù 
hợp nhất. 

Trước đây, bác sĩ Hiếu Nghĩa từng là giảng viên tại Đại học Cần 
Thơ, Trưởng khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trung 
tâm Y khoa Medic, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Vinmec. 

BÁC SĨ TRƯƠNG HIẾU NGHĨA 
ĐẢM NHIỆM PHÓ KHOA
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


