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19/03/2018 – 18/06/2018
A. Lý thuyết: 24 tiết
1. Vai trò, trách nhiệm và tư chất của một kỹ thuật viên nội soi
TS BS. Lê Quang Nhân – Trưởng Khoa Nội soi
2. Hướng dẫn chuẩn bị, chăm sóc người bệnh trước, trong và sau nội soi tiêu hóa
trên
CNĐD. Đào Văn Hên – Điều dưỡng trưởng khoa Nội soi
3. Hướng dẫn chuẩn bị, chăm sóc người bệnh trước, trong và sau nội soi tiêu hóa
dưới (các phương pháp chuẩn bị đại trực tràng: thụt tháo, bơm thuốc, uống thuốc
nhuận tràng)
CNĐD. Nguyễn Văn Hạnh – Khoa Nội soi
4. Chỉ định, chống chỉ định nội soi tiêu hóa. Tai biến, biến chứng thường gặp trước,
trong và sau nội soi
ThS BS. Phạm Công Khánh – Phó Trưởng Khoa Nội soi
5. Cách pha chế và sử dụng các dung dịch tiệt khuẩn ống soi và dụng cụ nội soi
ĐD. Nguyễn Quốc Phong – Khoa Nội soi
6. Quy trình chuẩn bị và chăm sóc người bệnh bị xuất huyết tiêu hóa
ĐD. Trần Hoàng Phú – Khoa Nội soi
7. Quy trình vệ sinh, khử khuẩn ống soi và dụng cụ nội soi
CNĐD. Nguyễn Duy Tài – Khoa Nội soi
8. Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ nội soi điều trị (forceps, clip, kim chích, vòng
thắt tĩnh mạch thực quản, endoloop…)
CNĐD. Nguyễn Đăng Việt – Khoa Nội soi
9. Giới thiệu cấu tạo dàn máy nội soi, ống soi và cách vệ sinh
Đại diện Công ty Olympus
10. Giới thiệu các dụng cụ nội soi điều trị (forceps, clip, kim chích, vòng thắt tĩnh
mạch thực quản, endoloop…)
Đại diện Công ty Olympus
11. Giới thiệu cấu tạo dàn máy nội soi, ống soi dạ dày, đại tràng, ruột non, siêu âm
qua nội soi
Đại diện Công ty Fujifilm
12. Giới thiệu cách vệ sinh ống soi, cách bảo quản ống soi
Đại diện Công ty Fujifilm
B. Kiến tập và thực hành: 496 tiết

