


CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA KHÓA PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOẠI TỔNG QUÁT 

NÂNG CAO 

Lý thuyết: 20 tiết  

Thực hành: 20 tiết, trong đó 1 trường hợp phụ mổ tương đương với 2 tiết thực hành. 

Cụ thể: một học viên phải tham gia phụ mổ tối thiểu 2 ca cắt đại tràng, 1 ca cắt trực tràng, 1 ca PT 

Miles, 1 ca cắt dạ dày, 2 ca cắt túi mật, 2 ca mở OMC lấy sỏi, 1 ca PT cấp cứu.  

Trong quá trình học tập, học viên sẽ được cập nhật thêm những trường hợp phẫu thuật chuyên biệt 

khi có ca bệnh như: cắt thực quản, cắt nang ống mật chủ, cắt u trung thất… 

Yêu cầu đầu vào của học viên: Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngoại TQ hoặc được cơ quan chứng nhận 

là đã hành nghề ngoại TQ tối thiểu 5 năm, có chứng chỉ hành nghề, đã qua khóa PTNS ngoại TQ 

trình độ cơ bản. 

STT Tên bài Mục tiêu học tập Giảng viên 

1 
Giải phẫu cân mạc đại - trực 

tràng 

Kiến thức về cân mạc đại - 

trực tràng 
GS Lê Quang Nghĩa 

2 
Giải phẫu mạch máu và 

hạch dạ dày 

Kiến thức về phân bố mạch 

máu và hạch bạch huyết của 

dạ dày 

ThS Nguyễn Tạ Quyết 

3 
Tổng quan về sỏi đường 

mật 

Chẩn đoán và xử trí sỏi 

đường mật 
PGS Vương Thừa Đức  

4 
Các phương tiện khảo sát 

đường mật trong PTNS 

Chọn lựa các phương tiện 

thăm dò đường mật trong lúc 

mổ 

BSCKII Võ Thiện Lai 

5 
Dụng cụ khâu nối ống tiêu 

hóa trong PTNS 

Nguyên lý, kỹ thuật và xử lý 

các biến chứng thường gặp 

ThS Dương Bá Lập/ 

BSCKI Trần Xuân 

Hùng 

6 
Sử dụng năng lượng trong 

PTNS 

Nguyên lý các phương tiện 

cầm máu bằng năng lượng 

trong PTNS 

ThS. Nguyễn Văn Việt 

Thành 

7 
PTNS cắt túi mật trong 

viêm cấp và mãn 

Chiến thuật, kỹ năng xử lý và 

biến chứng 

PGS Vương Thừa 

Đức/ 

BS Trần Hồ 

8 
Tai biến đường mật trong 

PTNS 

Nhận biết, phòng tránh và xử 

trí tai biến đường mật 

PGS Nguyễn Cao 

Cương/ 

BSCKII Võ Ngọc 

Bích 

9 
PTNS Mở ống mật chủ lấy 

sỏi 

Chỉ định, kiến thức và kỹ 

thuật mổ 

TS Võ Văn Hùng/ 

ThS Nguyễn Hải Đăng 



STT Tên bài Mục tiêu học tập Giảng viên 

10 PTNS cắt dạ dày 
Chỉ định, kiến thức và kỹ 

thuật mổ 

ThS Nguyễn Phúc 

Minh/ 

ThS Nguyễn Vũ Tuấn 

Anh 

11 PTNS cắt đại tràng 
Chỉ định, kiến thức và kỹ 

thuật mổ 

ThS Nguyễn Tạ 

Quyết/ 

ThS Phan Thanh Tuấn 

12 PTNS cắt trực tràng 
Chỉ định, kiến thức và kỹ 

thuật mổ 

BSCKII Nguyễn Phú 

Hữu/ 

ThS Vũ Ngọc Anh 

Tuấn 

13 PTNS cấp cứu 
Chiến lược xử trí cấp cứu 

bằng PTNS 

ThS Dương Bá Lập/ 

ThS Trần Văn Minh 

Tuấn 
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