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CHƯƠNG TRÌNH 

LỚP ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG 

06/11/2017 – 17/11/2017 

 

 Lý thuyết: (13h30 – 16h00) 

1. Giới thiệu dụng cụ trong phẫu thuật nội soi (PTNS). Cách tháo ráp và sử dụng 

dụng cụ. 

2. Giới thiệu hệ thống máy được sử dụng trong PTNS     

3. Quy trình xử lý và bảo quản dụng cụ PTNS 

4. Dụng cụ trong phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Nhiệm vụ và chức năng của Điều 

dưỡng (ĐD). 

5. Dụng cụ trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 

6. Nhiệm vụ và chức năng của ĐD trong PTNS mở OMC lấy sỏi 

7. PTNS cắt đoạn đại tràng trái hoặc phải: dụng cụ phẫu thuật và nhiệm vụ của  

ĐD dụng cụ 

8. Quy trình xử lý và bảo quản ống soi mềm 

9. Dụng cụ trong PTNS thoát vị bẹn đặt mảnh ghép 

10. Xử lý và bảo quản các stapler nội soi và máy harmonic scalpel 

11. Dụng cụ trong PTNS cắt đoạn đại trực tràng (có sử dụng stapler)  

12. Nhiệm vụ và chức năng của ĐD trong PTNS bóc u nang buồng trứng  

13. Những vấn đề cần đào tạo cho ĐD trong PTNS ổ bụng 

14. Nhiệm vụ và chức năng của ĐD trong PTNS cắt tử cung  

15. Thảo luận và giải đáp thắc mắc 

16. Kiểm tra cuối khóa 

 

 Thực hành: (7h30 – 11h30) 

Học viên được kiến tập, trực tiếp tham gia trong các ca phẫu thuật nội soi: cắt túi mật, 

cắt ruột thừa, mở OMC lấy sỏi, cắt đoạn đại trực tràng, … dưới sự hướng dẫn của Ban 

giảng huấn. 

 

*Ghi chú:   

 Lớp học khai giảng lúc 9h00, thứ Hai, ngày 06/11/2017 tại Giảng đường 3B (lầu 3, 

khu A), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. 


