
 
ừ tháng 10/2022, bác 
sĩ Gilles Blache chính 
thức trở lại FV và giữ 

chức Trưởng khoa Sản Phụ khoa 
và Trung Tâm Điều Trị Tuyến Vú. 
Ông có kinh nghiệm hơn 30 năm 
về Sản Phụ khoa, trong đó 24 
năm liền ông làm việc tại Bệnh 
viện trung tâm, Roanne (Pháp) 
và đã điều trị và phẫu thuật 
thành công hàng ngàn ca bệnh 
ung thư vú, ung thư tử cung, vô 
sinh, hiếm muộn… 

Tại FV, bác sĩ Gilles Blache sẽ là 
đầu tàu giúp khoa Sản Phụ khoa 
và Trung Tâm Điều Trị Tuyến Vú FV 
thêm lớn mạnh, đặc biệt về mảng 
điều trị ung thư phụ khoa, chẩn 
đoán tiền sản (NIPT) thông qua 
các xét nghiệm và siêu âm bên 
cạnh dịch vụ sản khoa. 

Với nhiều kinh nghiệm về Sản 
Phụ khoa, bác sĩ Gilles Blache 
không ngừng nghiên cứu và tìm 
tòi những tiến bộ y khoa, áp dụng 

các phương pháp tiên tiến để điều 
trị cho bệnh nhân. Ông rất có kinh 
nghiệm trong điều trị bảo tồn ung 
thư vú, phẫu thuật nội soi vùng 
chậu, phẫu thuật ung thư vùng 
chậu, tìm và sinh thiết hạch cảnh 
giới để xác định di căn nhờ máy 
đồng vị phóng xạ, chẩn đoán và 
điều trị vô sinh…

Bác sĩ Gilles Blache tốt nghiệp 
Đại học Y khoa tại trường Đại học 
Lyon 1 (Pháp) năm 1979, sau đó 
ông nhận bằng chuyên khoa sâu 
về Sản Phụ khoa tại hai trường: 
Đại học Y khoa Grenoble (Pháp) 
năm 1983 và Đại học Ordre des 
Medecins Saint Etienne (Pháp) 
năm 1989. Ngoài bằng Thạc sĩ về 
Phát triển Thai nhi và Bào thai tại 
Đại học Paris V (Pháp) năm 1989 
và bằng Thạc sĩ về Giải phẫu tại 
Đại học Lyon I (Pháp) năm 1992, 
bác sĩ Gilles Blache còn nhận 
nhiều chứng chỉ đào tạo khác như 
Siêu âm Sản Phụ khoa, Chẩn đoán 
tiền sản…
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Để đặt hẹn cùng
Bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm 
Khoa Tâm thần Bệnh viện FV

Vui lòng liên hệ:
(028) 5411 3333
Máy nhánh: 1541

Trở lại đảm nhiệm chức vụ 
Trưởng Khoa Sản Phụ khoa và 
Trung tâm Điều trị Tuyến Vú 
Bệnh viện FV

Bác sĩ người Pháp GILLES BLACHE

T

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I
LÊ HOÀNG NGỌC TRÂM 

ác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm tốt 
nghiệp Đại học Y Dược TP. HCM 
năm 2017. Đến năm 2020, bác 
sĩ Ngọc Trâm tốt nghiệp Thạc 

sĩ, Nội khoa và nhận bằng Chuyên khoa I 
ngành Tâm thần cũng tại ngôi trường này. 
Ngoài ra, bác sĩ Ngọc Trâm còn xuất sắc 
trở thành bác sĩ Nội trú khoa Tâm thần tại 
Trường Đại học Y Dược TP. HCM năm 2020.

Bác sĩ Ngọc Trâm có nhiều kinh nghiệm 
trong điều trị các bệnh lý như: Các rối 
loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ, rối loạn 
lưỡng cực, stress sau sang chấn, rối loạn 
ám ảnh cưỡng chế; Các rối loạn tâm thần 
ở phụ nữ trong thai kì hoặc sau sinh; Các 
rối loạn tâm thần như: tâm thần phân liệt, 
rối loạn tâm thần do sử dụng chất; Các rối 
loạn tâm thần ở người già như sa sút trí 
tuệ; Các rối loạn tâm thần ở trẻ em hay trẻ 
vị thành niên như: lo âu, trầm cảm, stress, 
tăng động giảm chú ý. Đặc biệt, bác sĩ 

Ngọc Trâm là một chuyên gia trong việc 
ứng dụng kĩ thuật kích thích từ trường 
xuyên sọ (rTMS) trong điều trị  các bệnh 
lý tâm thần, giúp tăng hiệu quả điều trị, 
giảm lượng thuốc sử dụng trên bệnh 
nhân và nâng cao chất lượng sống của 
người bệnh.

Bác sĩ Ngọc Trâm đã từng tham gia công 
tác tại Bệnh Viện Quốc Tế City (2020 – 
2022), khoa Tâm Thần, Trung tâm Y khoa 
Vạn Hạnh (2021 - 2022) và đến tháng 
09/2022, bác sĩ Ngọc Trâm quyết định 
tham gia đội ngũ khoa Tâm thần Bệnh 
viện FV với vai trò bác sĩ điều trị cấp cao.

Tại FV, ngoài điều trị cho bệnh nhân tâm 
thần, bác sĩ Ngọc Trâm cũng sẽ phối hợp 
với các chuyên khoa để có thể giúp bệnh 
nhân hiểu đúng và điều trị kịp thời các 
vấn đề tâm lý, tâm thần và không còn 
mặc cảm khi nhắc về căn bệnh này. 

B
Tham gia đội ngũ Khoa Tâm Thần Bệnh viện FV



ĐẶT THÀNH CÔNG
MÁY TẠO NHỊP TIM KHÔNG DÂY

CẢM BIẾN BUỒNG NHĨ 

BỆNH VIỆN FV

B ác sĩ Hoàng Quang Minh 
- khoa Tim Mạch FV, 
người trực tiếp khám 
cho biết, bệnh nhân 

bị hai bệnh lý về tim cùng lúc là 
Hội chứng suy nút xoang có triệu 
chứng và bệnh lý block nhĩ thất độ 
2, gây ra tình trạng nhịp tim chậm, 
có thể nguy hiểm cho tính mạng 
nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, bệnh nhân N.V.N tuổi 
đã cao, thường xuyên bị trầy da do 
gãi, đồng thời ông mang hậu môn 
nhân tạo. Người nhà lo ngại ông 
không giữ được vệ sinh cho vết mổ 
đặt máy tạo nhịp tim có dây, nên 
mong muốn bác sĩ đưa ra phương 

Bệnh nhân N.V.N (88 tuổi, quê Đồng Nai) mắc chứng rối loạn nhịp tim chậm, thường cảm thấy xây xẩm mặt mày, khó 
thở, đi không vững, và đôi lần bị ngất. Bệnh nhân đã có nhiều lần tái khám ghi nhận nhịp tim chậm và triệu chứng cơn 
nhịp chậm xuất hiện từng hồi. Khi tình trạng bệnh ngày một trầm trọng, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện FV 

để thăm khám và điều trị. 

pháp điều trị phù hợp hơn cho ông. 
Các bác sĩ Chuyên khoa Tim Mạch, 
Bệnh viện FV quyết định đặt máy 
tạo nhịp tim không dây đầu tiên tại 
Việt Nam cho ông N.V.N. Đây là một 
thiết bị chỉ nhỏ như viên thuốc con 
nhộng (bằng 1/10 máy tạo nhịp có 
dây), được đưa trực tiếp vào buồng 
tim của bệnh nhân mà không cần 
tới dây dẫn. 

Ca phẫu thuật kéo dài 30 phút tại 
phòng Cathlab của FV. Bệnh nhân 
được gây tê, máy tạo nhịp được 
đưa vào buồng tim bằng một ống 
thông từ tĩnh mạch đùi. Bệnh nhân 
hồi phục nhanh vào ngày hôm sau. 
Đối với bệnh nhân đặt máy tạo 
nhịp có dây, cần tránh vận động 

trong thời gian 
mới cấy máy ít 
nhất 4 tuần để 
giảm nguy cơ 
chảy máu túi 
máy tạo nhịp. 
Trong khi đó, khi 
đặt máy tạo nhịp 
không dây thì 
ông N.V.N có thể 

sinh hoạt và tự thực hiện các hoạt 
động cá nhân thường ngày, đây là 
khác biệt lớn giữa 2 loại máy. Lần 
tái khám gần đây, ông khỏe mạnh, 
các chỉ số nhịp tim đều đạt yêu cầu. 

Máy tạo nhịp tim không dây ít biến 
chứng, tính thẩm mỹ cao, hạn chế 
được nguy cơ nhiễm trùng, không 
cần dùng tới mạch máu dưới xương 
đòn, giải quyết được các hạn chế 
của máy tạo nhịp có dây trước 
đây như: nguy cơ cao nhiễm trùng 
túi máy, ngứa vết sẹo sau phẫu 
thuật; các bệnh nhân lớn tuổi hoặc 
bệnh nhân bị lẫn có thể gãi không 
kiểm soát, dễ dẫn tới nguy cơ trầy 
da, khiến máy bị lòi ra ngoài, gây 
nhiễm trùng…

Để đặt hẹn cùng
Bác sĩ Hoàng Quang Minh 
Khoa Tim Mạch Bệnh viện FV

Vui lòng liên hệ: (028) 5411 3467 
hoặc (028) 5411 3333  
Máy nhánh: 1216 / 1165



BỆNH VIỆN FV TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SỰ KIỆN 

“EMPOWER WOMEN
   FOR WOMEN” 

DÀNH CHO NỮ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 
UNG BƯỚU TẠI TP. HCM

rưa ngày 15/10/2022, tại GEM center - 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện FV đã tổ chức thành công sự 
kiện giao lưu và chia sẻ chủ đề “Empower Women for Women” thu hút sự 

tham gia của gần 40 nữ bác sĩ Chuyên khoa Ung Bướu đang làm việc tại TP. HCM.

Sự kiện nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nữ bác sĩ ung bướu để trao đổi 
kinh nghiệm trong quá trình hành nghề cũng như cách để cân bằng cuộc sống, 
tiếp thêm năng lượng tích cực để phụ nữ có thể khẳng định được nữ quyền 
trong xã hội ngày nay.

Đặc biệt, phần trò chuyện của ba chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 
điều trị ung thư:

• PGS. TS BS. Cung Thị Tuyết Anh – Giảng viên cấp cao – Đại học Y Dược TP.HCM;
• Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Đình Thy Hảo – Phó Trưởng Khoa Hóa Trị, Trung 

tâm Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy;
• và Bác sĩ Basma M’Barek – Trưởng Trung tâm Điều trị ung thư Hy Vọng Bệnh viện FV.

Với sự điều phối bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh 
doanh, Bệnh viện FV đã mang lại nhiều thông tin thú vị về vấn đề cân bằng giữa 
công việc và gia đình, cũng như chia sẻ các bí quyết vượt qua những khó khăn 
trong công việc mang nhiều cung bậc cảm xúc.

Hy vọng rằng, trong tương lai FV có thể tổ chức nhiều hơn các cuộc gặp gỡ để 
các đồng nghiệp có cơ hội trao đổi và kết nối cộng đồng y khoa.

T

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


