
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA KHÓA PHẪUTHUẬT NỘI SOI CƠ BẢN 

Lý thuyết: 20 tiết  

Thực hành: tương đương 10 tiết lý thuyết, trong đó 2 trường hợp phụ mổ tương đương với 1 tiết lý thuyết. 

Mỗi học viên phụ mổ ít nhất 20 trường hợp: ít nhất 10 trường hợp cho mỗi phẫu thuật  

Yêu cầu đầu vào của học viên: Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng quát, tối thiểu có bằng CK1 Ngoại Tổng 

quát, hoặc được cơ quan chứng nhận là đã hành nghề Ngoại Tổng quát tối thiểu 5 năm, có chứng chỉ hành 

nghề. 

 

STT Tên bài Mục tiêu học tập Giảng viên 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

1 
Lịch sử và sự phát triển của 

phẫu thuật nội soi 

Lịch sử phẫu thuật nội 

soi  
GS Lê Quang Nghĩa 2 0 

2 
Gây mê trong phẫu thuật 

nội soi ổ bụng 

Nguyên tắc, tai biến, 
biến chứng, đề phòng và 

xử trí tai biến trong gây 

mê nội soi 

BS CKII Trần Thị Ngọc 

Phượng 
2 0 

3 
Các dụng cụ trong PTNS ổ 
bụng. Sắp xếp phòng mổ.  

Dụng cụ, cách tổ chức 
phòng mổ mổ nội soi 

BS CKII Nguyễn Phú 
Hữu 

2 0 

4 Bơm hơi khoang phúc mạc 

Sinh lý, các rối loạn, các 

phương pháp, biến chứng 

do bơm hơi 

ThS Nguyễn Tạ Quyết 2 0 

5 
Các kỹ thuật cơ bản trong 
phẫu thuật nội soi 

Cách đặt trocar và  biến 

chứng, cầm camera, sử 

dụng dụng cụ 

ThS Nguyễn Phúc Minh 2 0 

6 
Các phương tiện cầm máu 

trong PTNS 

Biết được các loại và 
hiệu quả của các phương 

pháp cầm máu 

BS CKII Trần Công 

Quyền 
2 0 

7 PTNS cắt ruột thừa 
Kiến thức và kỹ năng cơ 

bản về cắt ruột thừa 
ThS Dương Bá Lập 2 10 

8 
Phẫu thuật nội soi cắt túi 
mật                                                                             

Giải phẫu phẫu thuật 

vùng tam giác gan mật. 

Kiến thức và kỹ năng, 

biến chứng trong cắt túi 
mật nội soi 

PGS Nguyễn Cao Cương 

 

3 10 

9 NS ổ bụng chẩn đoán 

Chỉ định. Ưu khuyết 

điểm. Các bước thực 

hiện 

TS Võ Văn Hùng  2 0 

 Kiểm tra, đánh giá   2 1 1 

 Tổng số tiết học  41 20 21 

 


