
Thông tin dành cho bác sĩ cộng tác Bệnh viện FV

Số 11 - Tháng 12 / 2021

Để đặt hẹn thăm khám cùng Bác sĩ Nguyễn Anh Hoàng,  vui lòng liên hệ: (028) 5411 3467

Để đặt hẹn khám bệnh tại Trung tâm Điều trị Đau FV, vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333

BỆNH VIỆN FV

6 Nguyễn Lương Bằng
Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 54 11 33 33 - Cấp cứu: (028) 54 11 35 00

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA FV SÀI GÒN

Tầng 3, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 
ĐT: (028) 62 90 61 67 - Fax: (028) 62 90 61 68
Email: saigonclinic@fvhospital.com

Con Dấu vàng Chất lượng JCI®

Đ au và cảm giác khó chịu do  
ung thư có thể do nhiều nguyên nhân, 

bao gồm các tác dụng phụ của các 
phương pháp chẩn đoán và điều trị  
(hóa trị, xạ trị, phẫu thuật), nhưng  
chủ yếu do chính căn bệnh ung thư 
gây ra. 

Khi các khối u phát triển, chúng thường 
giải phóng các chất hóa học gây kích 
thích khu vực xung quanh và chèn ép 
các dây thần kinh, các cơ quan, tạo áp lực 
lên xương… và gây đau. 

Mỗi bệnh nhân sẽ có cảm giác đau  
khác nhau phụ thuộc vào loại ung thư,  
giai đoạn tiến triển và khả năng  
chịu đựng cơn đau của từng người bệnh.  
Bệnh nhân đau do ung thư cần được  
điều trị đau sớm để tránh tình trạng  
suy kiệt và tăng hiệu quả điều trị đau. 

Phần lớn đau do ung thư có thể 
được kiểm soát bởi các loại thuốc và  
phương pháp khác nhau. Tại Trung tâm 
Điều trị Đau FV, tùy vào mức độ đau,  
bệnh nhân có thể được chỉ định sử dụng  
thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc kê đơn,  
và thuốc phiện (Opioid nhẹ;  
và Opioid mạnh) theo đường uống, 
Fentanyl dán, Morphine tiêm dưới da  
hoặc tiêm tĩnh mạch. Đặc biệt, tại  
Trung tâm Điều trị Đau FV ứng dụng 
các kỹ thuật bơm tự động (Elastomeric 
PUMP) dẫn truyền Morphine dưới da để  
bệnh nhân có thể sử dụng tại nhà.  
Bơm sẽ giúp điều chỉnh lượng thuốc  
tự động theo liều đã được bác sĩ  
hiệu chỉnh phù hợp với tình trạng đau  
của bệnh nhân,  mang lại hiệu quả  
giảm đau tốt, cải thiện chất lượng sống 
của bệnh nhân một cách rõ rệt. 

Các nghiên cứu cho thấy nếu dùng 
Opioid hàm lượng thích hợp và  
thường xuyên kể từ khi tình trạng đau 
trở nên liên tục sẽ mang lại hiệu quả tốt, 
giúp bệnh nhân không phải chịu đựng 
cơn đau quá mức sẽ dẫn đến suy kiệt.  
Các bác sĩ cũng có thể kê nhiều loại 
thuốc kết hợp với Opioid để xoa dịu  
cơn đau, tăng cường hỗ trợ tác dụng  
tích cực, cũng như giảm tác dụng phụ  
và liều lượng sử dụng của Opioid. 

Bên cạnh đó, FV còn ứng dụng nhiều 
liệu pháp kết hợp trong điều trị đau như: 
phong bế đám rối thần kinh, giảm đau 
ngoài màng cứng, kích thích từ xuyên sọ 
(rTMS)... giúp người bệnh được kiểm soát 
cơn đau một cách hiệu quả, thoải mái 
sống vui khi đang mắc ung thư ở bất cứ 
giai đoạn nào.

KIỂM SOÁT
& GIẢM ĐAU HIỆU QUẢ 
CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ
tại Trung tâm Điều trị Đau FV

B ác sĩ Nguyễn Anh Hoàng tốt nghiệp Đại học Y Khoa  
Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016.  

Ngoài ra, bác sĩ Anh Hoàng còn tham gia các khóa đào tạo nâng cao  
về lĩnh vực: Điện tâm đồ, (2018), Điều trị thay thế thận liên tục, 
(2018- 2019), Siêu âm tim (2019).

Là một bác sĩ trẻ nhưng với tài năng và tâm huyết trong  
lĩnh vực điều trị các bệnh lý về tim mạch, bác sĩ Anh Hoàng 
đã giúp đỡ nhiều bệnh nhân duy trì sức khỏe và chiến thắng 
bệnh tật. Bác sĩ Anh Hoàng chuyên điều trị các bệnh lý về: 
Chăm sóc tim mạch; Can thiệp mạch vành qua da; Can thiệp 
mạch ngoại vi; Phẫu thuật tạo hình van qua da cho chứng  
trào ngược và hẹp van hai lá; Dị tật vách ngăn và ống động mạch.

Bác sĩ Anh Hoàng đã từng có thời gian tham gia công tác 
tại khoa Tim mạch, Bệnh Viện Quận 2 (2016-2017), Đơn vị 
Hồi Sức Nội tim mạch, Bệnh Viện Tim Tâm Đức (2017-2020).  
Đến năm 2021, bác sĩ Anh Hoàng chính thức gia nhập  
đội ngũ Tim mạch Bệnh viện FV và chuyên trách về mảng 
can thiệp tim mạch.

Theo bác sĩ Anh Hoàng, lĩnh vực can thiệp tim mạch là  
một kĩ thuật điều trị hiện đại và mang tính thử thách mà  
bác sĩ rất tâm huyết và muốn chinh phục trong sự nghiệp  
y khoa của mình. Hi vọng, bác sĩ Anh Hoàng sẽ giúp đội ngũ 
khoa Tim Mạch FV ngày càng lớn mạnh và là nhân tố tiềm năng 
giúp điều trị can thiệp thành công cho nhiều ca bệnh.

BÁC SĨ

NGUYỄN ANH HOÀNG  
Nhân Tố Tiềm Năng Của 
Đội Ngũ Can Thiệp Tim Mạch 
Khoa Tim Mạch - Bệnh Viện FV
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Bệnh nhân Đ.K.T - 68 tuổi, TP. HCM vừa được bác sĩ CKII  
Bùi Nhuận Quý - Trưởng khoa Tiêu hóa Gan mật Bệnh viện FV 

phẫu thuật thay stent và lấy sỏi ống mật thành công bằng 
phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP). 4 năm trước 
bệnh nhân đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật ghép gan 
tại nước ngoài, có đặt stent đường mật và cần được thay stent  
định kỳ. Lần cuối bệnh nhân được thay stent cách đây khoảng 
1 năm. Do dịch bệnh, bệnh nhân không đi tái khám định kỳ và 
thay stent đúng hẹn, dẫn đến stent không dẫn lưu được mật, 
làm mật bị tắc lại và gây ra nhiễm trùng.

Đến thăm khám tại FV, bệnh nhân có những triệu chứng của 
nhiễm trùng đường mật như vàng da, ngứa khắp người và  
sốt lạnh run từng đợt. Lúc này, bác sĩ Bùi Nhuận Quý chỉ định 
bệnh nhân chụp thêm MRI để xác định và kết quả cho thấy có 
một stent trong đường mật, ống mật chủ giãn nhưng không 
thấy sỏi trong đường mật. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện 
nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để chẩn đoán chính xác 
nguyên nhân và can thiệp thay stent, hoặc dẫn lưu mật.

Bệnh nhân nhập viện để được tiến hành thực hiện thủ thuật  
nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP). Ống soi được đưa vào miệng, 
đi qua thực quản, dạ dày, rồi đến nơi ống mật đổ vào tá tràng; 
đây gọi là nhú tá tràng. Một ống thông bằng nhựa (mỏng) được 
luồn vào trong ống soi để đi đến đầu ống rồi sau đó đưa vào 
nhú tá tràng và ống dẫn mật để rút stent cũ phát hiện và lấy ra 
6 viên sỏi kích thước từ 0.5 - 1cm. Mặc dù đã lấy hết sỏi nhưng 

Bé C.H.P (9 tuổi, ở TP. HCM) vừa được bác sĩ Lê Đức Tuấn  
- khoa Ngoại Tổng quát phẫu thuật thành công do vô tình 

nuốt phải các ốc vít loại nhỏ cùng một thỏi nam châm, vì vậy  
các dị vật bị hút chặt vào nhau tạo thành một khối trong ruột  
của bệnh nhân.

Theo gia đình, trước khi nhập viện, bé đau bụng, nôn nhiều 
dẫn đến mất nước. Gia đình lập tức cho bé đến khoa Nhi -  
Bệnh viện FV khám và nhập viện để truyền nước. Tại đây, bác sĩ 
cho bệnh nhân làm siêu âm nhưng hình ảnh vẫn chưa thể hiện 
rõ tổn thương nên chụp thêm MRI để quan sát tốt hơn. Kết quả 
cho thấy, có một khối dị vật gây tắc ruột nhưng chưa chẩn đoán 
được cụ thể là gì. 

Cứu sống bé trai tắc ruột,
thủng tá tràng - đại tràng
DO NUỐT PHẢI KHỐI KIM LOẠI
VÀ NAM CHÂM HÚT CHẶT

THỰC HIỆN LẤY SỎI KẾT HỢP ĐẶT STENT ỐNG MẬT

BẰNG KỸ THUẬT NỘI SOI 
MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG (ERCP)

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ CKII Bùi Nhuận Quý,
vui lòng liên hệ: (028) 5411 3333, máy nhánh: 1234

Để đặt hẹn cùng Bác sĩ Lê Đức Tuấn, vui lòng liên hệ: 
(028) 5411 3333, máy nhánh: 1250

đường mật vẫn không thông suốt nên bác sĩ đã tiến hành đặt 
lại 1 stent mới để dẫn lưu mật. Tuy nhiên, xung quanh miệng 
ống mật lúc này còn có dấu hiệu phù nề nên bác sĩ Quý quyết 
định bấm sinh thiết và kết quả bệnh nhân bị viêm nhú vater 
mạn tính cần theo dõi và tái khám mỗi 3 - 6 tháng. Thủ thuật 
kết thúc sau 1 giờ đồng hồ và bệnh nhân được xuất viện sau  
2 ngày. Sau 1 tuần tái khám, bệnh nhân đã bớt ngứa, bớt vàng da  
và các triệu chứng này cũng hoàn toàn biến mất sau hai tuần. 

Theo bác sĩ Bùi Nhuận Quý, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) 
là một trong những kỹ thuật nội soi dùng để khảo sát và  
điều trị các bệnh lý về ống mật, ống tụy và túi mật hiện đại 
trên thế giới. Đây là một trong những kĩ thuật có tỉ lệ  
chẩn đoán chính xác cao, tỉ lệ can thiệp thành công cao,  
thủ thuật lấy sỏi nhẹ nhàng nhất, ít biến chứng.  
Phương pháp này dần dần thay thế phẫu thuật 
và có nhiều ưu điểm như: kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, 
ít ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ, thời gian nằm viện ngắn, 
thời gian phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi ổ bụng, kết quả quan sát  
ổ bụng cho thấy ruột non bị tắc, dịch ổ bụng vàng trong và 
ruột non - đại tràng - tá tràng bị dính thành một khối nên bác sĩ  
Lê Đức Tuấn quyết định mổ hở dưới mê. Trong quá trình phẫu thuật, 
bác sĩ Tuấn phát hiện nhiều ốc vít loại nhỏ bị nam châm  
hút dính vào nhau khiến ruột non bị tắc ba vị trí gây xoắn làm  
tắc nghẽn ruột. Đồng thời, gây thủng tá tràng và đại tràng do dị vật 
xuyên qua. Bác sĩ đã loại bỏ dị vật, khâu kín vị trí ruột thủng,  
bơm rửa sạch ổ bụng, sau đó tiến hành đặt dẫn lưu, đặt sonde 
nuôi ăn qua dạ dày và đưa đoạn đại tràng có lỗ thủng ra làm 
hậu môn nhân tạo trong 14 ngày. Ca mổ kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ 
và thành công tốt đẹp. Sau mổ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân 
ổn định và được rút hậu môn nhân tạo sau 1 tháng.

Là người trực tiếp phẫu thuật cho P, bác sĩ Lê Đức Tuấn cho biết, 
quá trình chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân có 
nhiều trở ngại vì bệnh nhân còn nhỏ tuổi nên sức chịu đựng 
kém hơn người trưởng thành, bị dị ứng kháng sinh và lại bị 
thủng đa cơ quan quan trọng như: tá tràng, đại tràng và dạ dày  
nếu không xử lí kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, 
nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa tnhịp nhàng giữa khoa Nội, 
khoa Ngoại, khoa Nhi và khoa Chẩn đoán hình ảnh nên bé đã 
được cứu sống một cách ngoạn mục.

Theo bác sĩ Lê Đức Tuấn, trường hợp trẻ nuốt phải đồ chơi  
kim loại cùng với nam châm như bệnh nhân trên rất nguy hiểm, 
do nam châm mang từ tính nên sẽ hút các kim loại khác.  
Chính vì vậy, khi trẻ nuốt kim loại cùng nam châm, dọc theo 
đường tiêu hóa, chúng sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau 
và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, 
đồng thời gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và  
thủng ruột. Thậm chí còn có thể gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới 
tử vong.

Các dị vật bị hút chặt vào nhau tạo thành 
một khối trong ruột của bệnh nhân


