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THS, BS TRÌNH NGÔ BỈNH

B ác sĩ Đỗ Tường Huân tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 
Đại học Y Dược TpHCM năm 1998, nhận bằng 
Chuyên khoa 1 và Chuyên khoa 2 ngành Ung 

thư học năm 2002 và năm 2010 tại cùng ngôi trường 
này. Bên cạnh đó, bác sĩ Đỗ Tường Huân còn tham 
gia các khóa đào tạo nâng cao như: Phẫu Thuật Nội 
Soi Xoang – Tai Mũi Họng (2009 – 2010); Hoàn thành 
khóa học sau đại học về ung thư học và phẫu thuật 
đầu cổ - Trung Tâm Ung Thư Quốc Gia Singapore 
(01/2010 - 01/2011); Nội soi chẩn đoán các bệnh lý 
Tai Mũi Họng (10/2015 - 01/2016); Phẫu thuật nội soi 
tổng quát (07/2016 - 09/2016); và Phẫu thuật cắt tuyến 
giáp nội soi (21/11/2016 – 25/11/2016). Ngoài ra, bác sĩ  
Đỗ Tường Huân còn tham gia vào nghiên cứu các đề tài như:  

T hạc sĩ, Bác sĩ Trình Ngô Bỉnh tốt nghiệp Đại học 
Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, hoàn 
thành xuất sắc chương trình Nội trú khoa Da Liễu 

Đại học Y Dược Tp.HCM năm 2015 và thực tập tại Bệnh 
viện Da Liễu Tp.HCM cũng trong thời gian này. Ngoài ra, 
bác sĩ Trình Ngô Bỉnh còn tham gia nhiều khóa đào tạo 
nâng cao về chuyên ngành của mình như: Khóa học quản 
lý tối ưu bệnh vẩy nến, Cập nhật Laser trong thẩm mỹ, 
Bệnh da do nhiễm, Tiến bộ trong điều trị mề đay và viêm 
da cơ địa, Tiêm chống lão hóa, Mesotherapy.

Theo bác sĩ Bỉnh chia sẻ, với xuất phát điểm là một người yêu thích việc chăm sóc làn da và dành nhiều tâm 
huyết với lĩnh vực da liễu, bác sĩ Trình Ngô Bỉnh đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp mắc các bệnh lý 
mạn tính về da và khó điều trị như: Mụn trứng cá, Viêm da cơ địa, Nám da, Trẻ hóa da, Sẹo da, Dị ứng,... Đặc biệt, 
bác sĩ Bỉnh còn là chuyên gia trong ứng dụng kỹ thuật Laser trong điều trị các vấn đề về da và trẻ hóa da... Bác 
sĩ Bỉnh từng có thời gian dài làm việc tại Bệnh viện Vinmec Central Park, Bệnh viện Da liễu TP.HCM và có nhiều 
đóng góp về nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí y học uy tín trong và ngoài nước. Bác sĩ Trình Ngô 
Bỉnh còn tích cực tham gia hội nghị và các lớp đào tạo tập huấn chuyên môn ngắn hạn tại Việt Nam và nước 
ngoài, đồng thời còn là thành viên Hiệp hội Da liễu Việt Nam và hiện là Giảng viên bộ môn Da liễu của Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành TP. HCM.

Từ tháng 09/2022 bác sĩ Trình Ngô Bỉnh chính thức tham gia đội ngũ khoa Da Liễu - Trung tâm Điều trị &  
Chăm sóc Da bằng Laser FV với mong muốn mang đến cho bệnh nhân những phương pháp điều trị da liễu 
hiệu quả, an toàn và khoa học để kéo dài nét thanh xuân.

Để đặt hẹn khám bệnh với BS CKII. Đỗ Tường Huân khoa Tai Mũi Họng, 
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7711

Để đặt hẹn thăm khám với ThS, BS Trình Ngô Bỉnh, Trung tâm Điều trị & 
Chăm sóc Da bằng Laser FV, vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 7000

Để đặt hẹn thăm khám với
ThS Bùi Thị Quỳnh Anh, khoa Tâm lý lâm sàng, 
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, 
máy nhánh 1519

THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA DA LIỄU TRUNG TÂM 
ĐIỀU TRỊ & CHĂM SÓC DA BẰNG LASER FV

Hạch cổ di căn nguyên phát: dịch tễ học, chẩn đoán và 
điều trị. Tạp chí Y học TpHCM, tập 6, năm 2002, trang 
132; Phẫu trị ung thư da mũi giai đoạn sớm. Tạp chí 
ung thư Việt Nam, tập 1 năm 2010, trang 200; Vạt da 
cơ ngực lớn trong tạo hình vùng đầu cổ. Tạp chí ung thư 
Việt Nam, tập 4 năm 2013, trang 62.

Bác sĩ Đỗ Tường Huân có hơn 20 năm kinh nghiệm trong 
chuyên ngành ung thư với hàng ngàn ca phẫu thuật 
đầu cổ và tuyến giáp thành công. Bác sĩ Tường Huân có 
chuyên môn sâu trong lĩnh vực phẫu thuật đầu cổ điều 
trị các bệnh lý bướu lành hay ung thư vùng đầu cổ như: 
Bướu lành tuyến giáp, ung thư tuyến giáp; Bướu lành 
tuyến mang tai, ung thư tuyến mang tai; Bướu lành 
tuyến dưới hàm, ung thư tuyến dưới hàm; Ung thư da 
vùng đầu cổ; Nang khe mang vùng cổ; Nang giáp lưỡi 
hay còn gọi là nang giáp móng; Các bướu phần mềm 
vùng cổ; Hạch cổ di căn; Ung thư thanh quản; Ung thư 
hốc miệng như môi, lưỡi, nướu răng,…giúp bệnh nhân 
ung thư vùng đầu cổ chiến thắng bệnh ung thư một 
cách nhẹ nhàng, ít di chứng sau điều trị để bệnh nhân 
có thể hòa nhập tốt với đời sống gia đình và xã hội.

Được biết, bác sĩ Đỗ Tường Huân từng tham gia công 
tác tại: Bệnh viện Ung Bướu Tp. HCM (1999 – 2017); 
Phẫu thuật viên chính tại Bệnh viện Đa khoa Quôc 
tế Vinmec Central Park (2017 – 2020); từ 2021 đến 
nay, bác sĩ Đỗ Tường Huân chuyển hướng sang cộng 
tác, phẫu thuật viên chính - cộng tác với các phòng 
khám, bệnh viện tư nhân và quốc tế để điều trị cho 
bệnh nhân ung bướu. Đến tháng 10/2022, bác sĩ Đỗ 
Tường Huân chính thức tham gia đội ngũ khoa Tai 
Mũi Họng Bệnh viện FV với vị trí Bác sĩ phẫu thuật 
ung thư vùng đầu cổ lấy người bệnh làm trung tâm, 
phục vụ bệnh nhân bằng chất lượng chuyên môn 
 và dịch vụ.

Thạc sĩ Bùi Thị Quỳnh Anh tốt nghiệp Cử nhân 
tâm lý học lâm sàng và Thạc sĩ Tâm bệnh học 
lâm sàng chuyên ngành Trẻ em - Vị thành niên 
tại Đại học Paris 7 - Diderot (Đại học Paris Cité), 
Pháp. Chuyên viên tâm lý Bùi Thị Quỳnh Anh 
có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm 
trong tham vấn, hỗ trợ, trị liệu tâm lý bằng 
tiếng Pháp hoặc tiếng Việt; Hỗ trợ, trị liệu tâm 
lý cho trẻ em và trẻ vị thành niên; Tham vấn 
tâm lý gia đình.

Tùy vào từng trường hợp của bệnh nhân, 
chuyên viên tâm lý sẽ sử dụng những phương 
pháp đặc thù, phù hợp với độ tuổi và mức độ 
nhạy cảm của từng cá nhân để giúp trẻ bộc lộ 
những khó khăn của mình. Các phương pháp 
này có thể gồm lượng giá tính cách, trí tuệ 
thông qua các đánh giá lượng giá hoặc các 
công cụ trung gian như vẽ tranh, đất nặn hoặc 
những trò chơi mô hình,...

Trước đây, Chuyên viên tâm lý Bùi Thị Quỳnh 
Anh từng tham gia công tác tại: Khoa Tâm lý 
- Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên - Bệnh 
viện Sainte-Anne, Paris, Pháp; Trung tâm tâm 
lý y khoa xã hội thuộc hiệp hội l’Élan Retrouvé, 
Pháp; Thực tập sinh tại Trung tâm tâm lý y khoa 
xã hội thuộc hiệp hội l’Élan Retrouvé, Pháp; 
Thực tập sinh tại Trung tâm tâm lý y khoa trẻ 
em và thanh thiếu niên vùng Montreuil, Pháp; 
Thực tập sinh tại khoa Tâm lý - Tâm thần Trẻ em 
và Thanh thiếu niên Bệnh viện Sainte-Anne, 
Paris, Pháp; chuyên viên tâm lý tại CMI - Phòng 
khám 2 Viện tim (05/2022 - nay); Trợ giảng và 
dịch thuật tại khoa Tâm lý - ĐH KHXH & NV 
TP.HCM (02/2022 - nay). Từ tháng 10/2022, 
Chuyên viên tâm lý Bùi Thị Quỳnh Anh chính 
thức tham gia đội ngũ khoa Tâm lý Lâm sàng 
Bệnh viện FV với vai trò là chuyên viên tâm lý 
chuyên tham vấn và điều trị các vấn đề Tâm 
bệnh học trẻ em và vị thành niên như: rối loạn 
tâm lý, rối loạn cảm xúc, rối loạn học tập, rối 
loạn hành vi, rối loạn lo âu…

Trở về Việt Nam để làm việc, chuyên viên tâm lý 
Quỳnh Anh mong muốn giúp cộng đồng nhận 
thức nhiều hơn về vấn đề tâm lý thường gặp ở 
trẻ em để có giải pháp can thiệp kịp thời giúp 
trẻ có chất lượng học tập và cuộc sống tốt hơn.

BS CKII. ĐỖ TƯỜNG HUÂN

THS. BÙI THỊ QUỲNH ANH

CHUYÊN GIA PHẪU THUẬT UNG THƯ VÙNG 
ĐẦU CỔ THAM GIA ĐỘI NGŨ KHOA TAI MŨI 
HỌNG BỆNH VIỆN FV

THAM GIA ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN
TÂM LÝ KHOA TÂM LÝ LÂM SÀNG



Phòng Khám Trị liệu Thần Kinh Cột Sống ACC - Thành Viên FV 
Tổ Chức Thành Công Chuỗi Hội Thảo: 

và Những Lợi Ích
Cho Sức Khỏe

“Thảo Luận Chuyên Môn - Hiệu Quả Của Phương 
Pháp Chiropractic, Phục Hồi Chức Năng Và Đế 
Chỉnh Hình Y Khoa” Tại Đà Nẵng Và Hà Nội

ĐẾ CHỈNH HÌNH Y KHOA

V ừa qua, Phòng khám 
Trị liệu Thần kinh Cột 
sống ACC - Thành viên 

của Tập đoàn FV đã tổ chức 
thành công chuỗi hội thảo 
chuyên đề về “Hiệu Quả Của 
Phương Pháp Chiropractic, 
Phục Hồi Chức Năng Và Đế 
Chỉnh Hình Y Khoa” tại Thành 
phố Đà Nẵng và Hà Nội. Các 
buổi hội thảo đều đã diễn ra 
thành công tốt đẹp với sự chia 
sẻ đầy tâm huyết của diễn giả: 
Bác sĩ Wade Brackenbury - 
Tổng Giám đốc của ACC, bác sĩ 
Aubrey Gail - Phòng khám ACC. 
Trong buổi thảo luận chuyên 
môn đầu tiên xoay quanh 
lĩnh vực Trị liệu Thần kinh Cột 
sống Chiropractic diễn ra vào 
chiều ngày 18/10/2022 tại Nhà 
hàng Lounge, mặc dù thời tiết 
Đà Nẵng có những lúc không 
mấy thuận lợi nhưng thu hút 
đến 32 bác sĩ công tác ở nhiều 
bệnh viện khác nhau tại Đà 
Nẵng đến tham dự.

Chiều 25/10/2022, tại Bệnh 
viện Đa khoa An Việt có hơn 30 
các y bác sĩ tham dự buổi hội 

thảo thứ hai chủ đề “Phương 
pháp Trị liệu thần kinh cột 
sống Chiropractic trong chăm 
sóc sức khỏe xương khớp” với 
sự trình bày của bác sĩ Aubrey 
Gail - Phòng khám ACC. Tham 
dự chương trình có sự tham 
gia, góp mặt của PGS. TS 
Nguyễn Thị Hoài An - Giám 
đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt 
cùng các Bác sĩ chuyên khoa, 
bác sĩ điều trị, Điều dưỡng và 
các đại diện các Khoa, Phòng ban. 

Buổi hội thảo thứ ba chủ đề 
“Hiệu quả của phương pháp 
Chiropractic – Phục hồi chức 
năng – Đế chỉnh hình y khoa” 
diễn ra vào ngày 28/10/2022 
tại Hội trường I Bệnh viện 
Thanh Nhàn. Chương trình thu 
hút sự tham gia của hơn 100 
bác sĩ và điều dưỡng công tác 
tại các đơn vị trên địa bàn trực 
thuộc Sở Y tế Hà Nội, bác sĩ 
Wade đã có cơ hội chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn về áp dụng 
phương pháp Chiropractic 
– Trị liệu Thần kinh Cột sống 
trong suốt hơn 16 năm khám 
chữa bệnh tại Việt Nam.

Đây là cơ hội để các diễn 
giả ACC chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm chuyên môn về 
phương pháp Trị liệu Thần 
kinh Cột sống (Chiropractic) 
trong điều trị các bệnh lý cơ 
- xương khớp cũng giải đáp 
những thắc mắc, các câu hỏi 
của các vị bác sĩ tham dự đã 
giúp các vị bác sĩ tham gia có 
có cái nhìn rõ nét, am hiểu sâu 
hơn về phương pháp này để từ 
đó điều trị cho bệnh nhân đạt 
kết quả tốt hơn. 

Thông qua chương trình, ACC 
mong muốn giao lưu, thảo 
luận và cập nhật các kiến thức 
y khoa hữu ích góp phần nâng 
cao chuyên môn cho các bác sĩ 
và mang tới sự lựa chọn hoàn 
hảo trong chăm sóc sức khỏe 
xương khớp cho bệnh nhân. 
Thành công của chuỗi hội thảo 
chính là tiền đề cho các hội 
thảo chuyên sâu giúp bệnh 
nhân được tiếp cận với những 
phương pháp điều trị chất 
lượng và hiệu quả.

B àn chân là bệ đỡ cho toàn bộ cơ thể, do đó các vấn đề phát sinh ở bàn chân có thể ảnh 
hưởng làm rối loạn chức năng ở nhiều bộ phận cơ thể khác như: đầu gối, hông, xương 
chậu, cổ và toàn bộ cột sống. Đế chỉnh hình y khoa ra đời được xem là một giải pháp 

giúp người mắc bệnh lý hay gặp vấn đề về bàn chân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đây là 
một thiết bị y tế được thiết kế ở dạng miếng lót được đặt ở trong giày mang hàng ngày không 
chỉ giúp làm giảm cơn đau ở chân mà còn có chức năng điều chỉnh lại cấu trúc cơ thể. 

Đế chỉnh hình y khoa không chỉ được sử dụng để điều trị các bệnh lý bàn chân như viêm cân 
gan chân, viêm gân Achilles và bàn chân tiểu đường, chúng còn được sử dụng để điều trị bàn 
chân bẹt hoặc các rối loại về cấu trúc cơ thể có liên quan đến bàn chân. Đây là dụng cụ hữu hiệu 
để khôi phục lại cấu trúc và chức năng cơ thể toàn diện. Tuy nhiên, đây là sản phẩm đặc thù và 
cần phải trải qua nhiều bước sản xuất cũng như sử dụng các vật liệu đặc biệt trong y khoa để 
sản xuất.

Khác với lót giày hỗ trợ thông thường, để có được một đôi đế chỉnh hình y khoa đòi hỏi người sử 
dụng cần phải hiểu và tìm đúng nơi cung cấp uy tín. Tại Việt Nam, ACC là đơn vị tiên phong trong 
lĩnh vực này đã và đang điều trị thành công cho hàng nghìn trường hợp liên quan đến bàn chân 
và cấu trúc cơ thể. Nhờ quy trình kiểm tra toàn diện và công nghệ sản xuất hiện đại, ACC đã tạo 
ra nhiều loại đế chỉnh hình y khoa tuỳ vào tình trạng, lối sống và nhu cầu của từng trường hợp.

Ngoài ra, ACC là phòng khám duy nhất sở hữu công nghệ đo thông số bàn chân CAD/ CAM 3D 
hiện đại. So với kỹ thuật chụp 2D thông thường, máy đo chân CAD/ CAM 3D có thể đo chính xác 
từ chiều cao, độ dày và hình dạng của bàn chân mà không gây đau hay khó chịu. Đây cũng là 
vị trị bàn chân tối ưu mà đế chỉnh hình y khoa sẽ giúp trọng lượng cơ thể được phân bố đều và 
giữ thăng bằng. 

Nếu có thắc mắc về đế chỉnh hình y khoa và cần được giải đáp, hãy liên hệ Phòng khám Trị liệu Thần kinh Cột sống ACC 
Thành viên Tập đoàn FV, 99, Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1 – Điện thoại: (028) 3939 3930 - Hotline: +84 946 740 066



XẠ TRỊ TOÀN THÂN TBI
FV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT

B ệnh nhân V.M.B (sinh năm 2005,  
Q. Gò Vấp, TP.HCM) được một bệnh 
viện ở TP.HCM chẩn đoán mắc ung 

thư máu vào tháng 03/2019 với các triệu 
chứng khởi phát là thường xuyên bị đau đầu, 
đau bụng, sốt và luôn có cảm giác lạnh vào 
mỗi chiều. Sau một thời gian, các cơn đau lan 
từ đầu và bụng sang các khớp xương và ngày 
càng đau nhức.

Gia đình đã chuyển bệnh nhân đến một Bệnh 
viện chuyên khoa huyết học đầu ngành khu 
vực phía Nam để bắt đầu hành trình điều trị 
ung thư máu. Tại đây, bệnh nhân được các bác 
sĩ tận tình cứu chữa trong 1 năm, B. được xuất 
viện và trở lại với trường học. 

Sau một thời gian, các cơn đau đầu, đau xương 
bất ngờ quay trở lại. Bệnh ung thư máu đã tái 
phát ở khu vực thần kinh trung ương của bệnh 
nhân. Bác sĩ trưởng khoa nhi tại bệnh viện trên 
cho biết, B. cần ghép tủy. Tuy nhiên, bệnh nhân 
bị ung thư bạch cầu cấp dòng lymphôm, cần 
được xạ trị bằng phương pháp xạ trị toàn thân 
(Total Body Irradiation – TBI) trước để đảm bảo 
hiệu quả cho việc ghép tủy. 

Đây là phương pháp xạ trị kỹ thuật cao, khi 
toàn bộ cơ thể được điều trị bằng bức xạ ở liều 
lượng thấp, vừa đủ để có thể tiêu diệt tế bào 
tủy xương và các tế bào ung thư còn sót lại, 
đồng thời hạn chế tổn hại đến các mô bình 
thường khác để có thể tự chữa lành. Để việc 
ghép tủy được diễn ra thuận lợi, bệnh nhân 
ghép tủy cần phải được ức chế các tế bào miễn 
dịch trong cơ thể. Xạ trị toàn thân tăng hiệu 
quả tiêu diệt các tế bào ung thư trong cơ thể 
và ức chế miễn dịch giúp chống thải ghép tủy 
sau này đồng thời, ít tác dụng phụ hơn. 

Cuối tháng 03/2022, bác sĩ Basma M’Barek - 
Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, 
Bệnh viện FV cùng ê-kíp của Trung tâm Điều trị 
Ung thư Hy Vọng tiến hành xạ trị toàn thân cho 
B. Liệu trình kéo dài 3 ngày, mỗi ngày 2 tiếng 
đồng hồ. Trước đó nhiều ngày, ekip bác sĩ và 
kỹ sư vật lý tại Trung tâm Hy Vọng đã phải thực 
hiện các bước chuẩn bị kỹ càng, bao gồm cả 
quy trình tiếp nhận bệnh nhân để hạn chế tối 
đa việc tiếp xúc của bệnh nhân với môi trường 
xung quanh nhằm tránh gây nhiễm trùng cho 
bệnh nhân do hệ miễn dịch của bệnh nhân lúc 
này đã suy giảm. May mắn là bệnh nhân đáp 
ứng tốt phác đồ, các tế bào ung thư được quét sạch.

Ngày 11/04, bệnh nhân được chuyển về bệnh 
viện đang điều trị trước đó để tiến hành thủ 
thuật ghép tủy và xuất viện ngày 30/5. Hơn 
6 tháng trôi qua, sức khỏe của bệnh nhân ổn 
định, các xét nghiệm gần đây cho thấy không 
còn sự xuất hiện của tế bào ung thư trong cơ thể.

Theo mẹ của bệnh nhân, chính sự hợp tác 
giữa FV và bệnh viện điều trị từ đầu cho B. đã 
giúp bệnh nhân chiến thắng căn bệnh nan y. 
“B. được tiếp cận kỹ thuật xạ trị toàn thân tại 
Việt Nam là may mắn lớn. Chi phí điều trị cho B. 
thấp so với việc phải ra nước ngoài đồng thời 
mẹ con không bị bỡ ngỡ ở một môi trường xa 
lạ, bất đồng ngôn ngữ. Và tình cảm của các bác 
sĩ ở hai bệnh viện khiến mẹ con tôi thực sự ấm 
lòng”, chị D. chia sẻ.

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

Để đặt lịch tư vấn cùng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng – Bệnh viện FV,
vui lòng liên hệ: (028) 54 11 33 33, máy nhánh 5000


