BAN GIẢNG HUẤN
TS. BS. NAOKI HIKI
Phẫu thuật viên tiêu hóa, nhà nghiên cứu lâm sàng của Viện
Ung thư Tokyo, Nhật Bản. Ông đã thực hiện được hơn 300
trường hợp phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo hạch trong
điều trị ung thư dạ dày và xuất bản hơn 100 bài báo nghiên cứu
về ung thư dạ dày.

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN
PHẪU THUẬT NỘI SOI

TS. BS. SOUYA NUNOBE
Phẫu thuật viên tiêu hóa của Viện Ung thư Tokyo, Nhật Bản. Ông
có kinh nghiệm với hơn 200 trường hợp phẫu thuật nội soi cắt
dạ dày kèm nạo hạch, đặc biệt với hơn 50 trường hợp phẫu
thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày

PGS.TS.BS NGUYỄN HOÀNG BẮC
Trưởng Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược
TP Hồ Chí Minh
Phẫu thuật viên tiêu hóa gan mật, đã thực hiện được hơn 100
trường hợp cắt dạ dày nội soi nạo hạch. Ngoài ra, PGS.TS.BS
Nguyễn Hoàng Bắc còn thực hiện nhiều loại phẫu thuật nội soi
khác như cắt gan, đường mật và đại trực tràng.
PGS.TS.BS HỨA THỊ NGỌC HÀ
Bộ môn Giải phẫu Bệnh
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

BSCK1 TRẦN VĨNH THỌ
Trưởng Đơn vị Hóa trị liệu
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Được tài trợ bởi:

215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: 083 8554269
Fax: 083 9506126
www.bvdaihoc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

15-16/10/2013
Giảng đường A - Lầu 4
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. HCM

THƯ MỜI

CHƯƠNG TRÌNH

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Kính thưa Quý đồng nghiệp,

Thứ Ba ngày 15/10/2013

Họ tên:

Ngày nay, phẫu thuật mở cắt dạ dày và nạo hạch khá phổ biến tại
Việt Nam. Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm nạo hạch trong điều trị
ung thư dạ dày đã được thực hiện đầu tiên ở Nhật Bản năm 1994.
Đây là một phẫu thuật khó, kỹ thuật phức tạp. Trên thế giới, nhiều
nước đã áp dụng phẫu thuật này và có nhiều báo cáo chứng minh
được hiệu quả về mặt ung thư học trong điều trị ung thư dạ dày.
Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày đã
được áp dụng từ vài năm nay, nhưng chỉ mới thực hiện ở một vài
nơi và bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tốt cho người bệnh.
Nhằm chia sẻ và nâng cao hơn nữa về mặt kỹ thuật cũng như kiến
thức về phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày, chúng tôi
hân hạnh tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề
(CME): Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo hạch trong điều trị ung
thư dạ dày.

08:30 – 09:00

►

Tiếp đón học viên

09:00 – 09:10

►

Khai giảng

09h10 – 09h40

►

Giải phẫu các nhóm hạch trong
ung thư dạ dày

Chúng tôi hy vọng Quý đồng nghiệp sẽ có cơ hội để trao đổi và
chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tiếp tục áp dụng nhiều hơn nữa
phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư dạ dày nhằm thúc đẩy
phẫu thuật này phát triển để góp phần nâng cao hơn nữa trong
việc điều trị ung thư dạ dày, căn bệnh thường gặp ở nước ta.

11h15 – 11h45

►

Thảo luận

11h45 – 12h15

►

Ăn trưa

12h15 – 16h00

►

Mổ thị phạm 01 ca: Phẫu thuật nội soi
cắt dạ dày trong điều trị ung thư dạ dày

Trung tâm huấn luyện Phẫu thuật Nội soi Đại học Y Dược TP. HCM
Trân trọng kính mời

Thứ Tư ngày 16/10/2013

TS.BS Souya Nunobe

09h40 – 10h30

►

Vai trò phẫu thuật nội soi trong điều trị
ung thư dạ dày
TS.BS Naoki Hiki

10h30 – 10h45

►

Giải lao

10h45 – 11h15

►

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày

Học hàm học vị:

Ngày tháng năm sinh:

Cơ quan công tác:
Địa chỉ:

TS.BS Souya Nunobe

08h30 – 09h00

►

Điện thoại:
Email:

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo hạch
D2 tại Bệnh viện Đại học Y Dược:
Kết quả sau 3 năm
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc

09h00 – 09h30

►

PGS.TS.BS Hứa Thị Ngọc Hà

đến tham dự Chương trình đào tạo liên tục chuyên đề:

09h30 – 10h00

►

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY NẠO HẠCH
TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY
Thời gian: 15 – 16/10/2013
Địa điểm: Giảng đường A - Lầu 4
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. HCM

HEU-2 trong chẩn đoán ung thư dạ dày
Vai trò của Herceptin trong chẩn đoán
ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa
BSCK1 Trần Vĩnh Thọ

10h00 – 10h15

►

Giải lao

10h15 – 10h45

►

Biến chứng và cách xử trí của phẫu thuật
nội soi điều trị ung thư dạ dày
TS.BS Naoki Hiki

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Trưởng Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi

10h45 – 11h15

►

Thảo luận

11h15 – 11h30

►

Bế giảng và chụp hình lưu niệm

Học phí: 500.000VND/ học viên
Quyền lợi:
- Tài liệu
- Ăn trưa, teabreak
- Được cấp giấy chứng nhận CME

Liên hệ:
Bùi Thu Hương
Thư ký Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: 083 9525348 - Email: huong.bt@umc.edu.vn
www.phauthuatnoisoi.com

