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CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
Chủ đề: “ Cập nhật về điều trị vết thƣơng ” và “Điều trị vết thƣơng trên bệnh nhân 

đái tháo đƣờng ” 

Tối thứ sáu ngày 17/05/2019: Faculty dinner 

Chƣơng trình Hội nghị Khoa học thứ bảy ngày 18/05/2019:  

 

Giờ (Time) Tên chƣơng trình (Topics) 
Chủ toạ-Báo cáo viên 

(Chairman, speaker) 

07:30-08:00 
Đăng ký- Đón tiếp đại biểu 

(Registration) 
 

08:00-08:30 
Khai mạc hội nghị 

(Opening) 
 

08:30-09:45 
TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƢƠNG 

(Wound care overview)-S1 

Harikrishna K.R. Nair, Helen 

Edwards, Finlayson Kathleen, 

Trần Đoàn Đạo 

   
08:30-08:45 

Những tiến bộ trong chăm sóc vết thƣơng 

(Advances in wound care) 
GS. Harikrishna K.R. Nair 

08:45-09:00 

Thực hành dựa trên chứng cứ có thể đƣợc thực 

hiện trong chăm sóc bệnh nhân không? 

(Can evidenced based practice be implemented in 

wound care?) 

GS. Helen Edwards 

09:00-09:15 

Tiên lƣợng khả năng chậm lành vết thƣơng dựa 

vào công cụ đánh giá nguy cơ loét giãn tĩnh 

mạch 

(Predicting the likelihood of delayed healing: a 

venous leg ulcer risk assessment tool) 

  

TS. Finlayson Kathleen 

09:15-09:30 

Cập nhật điều trị loét bàn chân Đái tháo đƣờng 

nhiễm trùng 

(Update of treatment of diabetic foot infection) 

 

BSCK2 Trần Đoàn Đạo 



09:30-09:45 Thảo luận (Discussion)  

09:45-10:00 GIẢI LAO(Teabreak)  

10:00-12:00 BÀN CHÂN TIỂU ĐƢỜNG (DFU) -S2 

Lâm Văn Hoàng, Divya 

Panicker, Đinh Thị Thảo Mai, 

Nguyễn Thị Phương Lan 

10:00-10:15 

Các tiến bộ trong chăm sóc vết thƣơng bàn chân 

đái tháo đƣờng 

(Progress in management and care for diabetic foot) 

 

 

 

 

TS. BS Lâm Văn Hoàng 

10:15-10:30 
Cứu chi trong loét bàn chân đái tháo đƣờng 

(Focus on limb salvage in the diabetic foot) 
BS. Divya Panicker 

10:30-10:45 

Kiểm soát bàn chân đái tháo đƣờng tại khoa nội 

tiết BV Chợ Rẫy 

(Management & treatment of diabetic foot in 

endocrinology department of cho ray hospital) 

 

BSCK2. Đinh Thị Thảo Mai 

10:45-11:00 

Phòng ngừa ban đầu loét bàn chân đái tháo tại 

Việt Nam – hiệu quả từ một chƣơng trình can 

thiệp giáo dục dựa vào học thuyết hành vi 

(Diabetic foot ulcer primary prevention in vietnam 

– a longitudinal evaluation of a theory based foot 

care education intervention programme) 

TS. Nguyễn Thị Phương Lan  

11:00-12:00 BÀN CHÂN TIỂU ĐƢỜNG (DFU) -S3 

Christina Narelle Parker, Phạm 

Trịnh Quốc Khanh, Nguyễn 

Đức Thành, Lê Văn Tuấn  

11:00-11:15 

Hƣớng dẫn quản lý bàn chân đái tháo đƣờng 

của các nƣớc khu vực tây thái bình dƣơng khác 

với hƣớng dẫn quốc tế nhƣ thế nào? 

(How national diabetic foot guidelines of the 

western pacific nations differ from the international 

guidelines) 

TS. Christina Narelle Parker 



11:15-11:30 

Vai trò phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị 

vết loét nhiễm khuẩn bàn chân đái tháo đƣờng  

(Role of multidisciplinary team approach in 

treatment diabetic foot infection) 

ThS. BS Mai Trọng Trí 

  

11:30-11:45 

Áp dụng hút áp lực âm (VAC)  

trong điều trị loét chân đái tháo đƣờng 

(Application of vacuum assisted closure (VAC)  

in diabetes foot ulcer treatment) 

ThS BS Đinh Ngô Tất Thắng 

11:45-12:00 

Phục hồi chức năng loét bàn chân do tiểu đƣờng 

(Physical therapy and rehabilitation in DFU) 

 

ThS. BS Nguyễn Đức Thành 

12:00-13:00 

ĂN TRƢA, Thông tin mới: 

Đột phá trong điều trị ảnh hưởng của thần kinh-

thiếu máu trong loét bàn chân tiểu đường   

 

Emilio Galea 

(Công ty Urgo) 

13:00-14:00 

TỔN THƢƠNG DO TÌ ĐÈ-TẠO HÌNH 

TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƢƠNG (Pressure 

injury- Plastic reconstruction in wound care) -

S4 

Changsik Pak, Vũ Qang Vinh, 

Youn Hwan Kim, Võ Thái 

Trung 

13:00-13:15 
Phòng ngừa và điều trị sẹo 

(Clinical prevention and scar treatment) PGS. TS. Vũ Qang Vinh 

13:15-13:30 

Vi phẫu thuật và bàn chân tiểu đƣờng 

(Microsurgery and Diabetic Foot) 

 

GS. Changsik Pak 

13:30-13:45 

Điều trị vết thƣơng rộng với hút áp lực âm và 

vạt 

(Management of extensive wounds with NPWT 

and flap surgery) 

  

TS. Youn Hwan Kim 

13:45-14:00 

 Phòng ngừa những tổn thƣơng tì đè tại Hàn 

Quốc 

(Prevention of pressure injuries in the republic of 

korea) 

ĐD. Eun Jin Han  



14:00-15:05 

TỔN THƢƠNG DO TÌ ĐÈ-TẠO HÌNH 

TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƢƠNG (Pressure 

injury- Plastic reconstruction in wound care) -

S5 

Đinh Văn Hân, Ngô Đức 

Hiệp,Lê Thừa Trung Hậu, Vũ 

Hữu Thịnh 

14:00-14:10 

Áp xe khớp gối lan rộng toàn bộ chân trái và 

biến chứng áp xe quanh thận ở bệnh nhân đái 

tháo đƣờng típ 2 nhiễm trùng huyết  

(Absess knee joint extending to the heel and to the 

thigh causing absesses arounded two kidneys in 

type 2 diabetic patient with sepsis) 

ThS.BS Huỳnh Quốc Hội 

  

14:10-14:20 

 Điều trị mất mô mềm vùng cẳng chân cổ chân 

bằng vạt nhánh xuyên động mạch chày và động 

mạch mác  

(Reconstruction of soft tissue defects in middle 

third and distal third of leg by using perforator flap 

from posterior tibia artery and peroneal artery) 

Th.S Nguyễn Ngọc Thạch 

14:20-14:30 

Nhân một trƣờng hợp mất mô lộ gân và xƣơng 

gót trên bệnh nhân đái tháo đƣờng 

(Complex diabetic foot wound with exposing 

calcaneus and tendon: a case report) 

BS. Đường Hùng Mạnh 

14:30-14:40 

Nhận xét bƣớc đầu kết quả sử dụng băng dán 

plus moist trong điều trị vết thƣơng 

(The first comments on applying plus moist 

bandages in wound treatment) 

 

 

BS. Nguyễn Hữu Hiếu 

14:40-14:50 

 Nhận xét hiệu quả của gạc urgotul absorb 

border trong điều trị vết thƣơng 

(Some comments on applying urgo absorbe border 

in wound treatment) 

BS. Hồ Phi Nhạn  

14:50-15:05 

Che phủ khuyết hổng phần mềm cổ bàn chân: 

so sánh vạt tự do và vạt cuống liền ở 57 trƣờng 

hợp đƣợc sử dụng 9 loại vạt khác nhau 

(Soft tissue reconstruction of foot and ankle 

defects: free vs pedicled flaps with the use of 

9 different flaps in 57 cases) 

BSCK1. Võ Thái Trung 



15:00-15:15 

GIẢI LAO-Thông tin từ nhà tài trợ Novartis 

Diclofenac (voltaren) – giải pháp giảm đau nhanh – 

mạnh trong hậu phẫu 

 

DS. Đậu Hải Đăng 

 

15:15-16:05 ĐỀ TÀI TỰ DO (Free paper) -S6 

Lê Thừa Trung Hậu, Võ Tuấn 

Khoa, Mai Trọng Tường, 

Nguyễn Văn Phùng 

15:15-15:30 

Đo vết thƣơng 3D đánh giá hiệu quả điều trị 

băng hút áp lực âm với miếng xốp tráng Bạc 

(Silver-coated foam) trong vết thƣơng nhiễm 

trùng 

(Application of 3D wound measurement for 

treatment of the infected trauma wounds by 

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) with 

Silver-coated foam) 

 TS. BS Lê Thừa Trung Hậu 

 

15:30-15:45 

Ứng dụng nghiên cứu Explorer: Vai trò 

UrgoStart trong điều trị loét chân đái tháo 

đƣờng 

(Lession from Explore trial: A case study with 

UrgoStart in diabetic foot ulcer) 

ThS. BS Võ Tuấn Khoa 

15:45-16:00 

Bƣớc đầu sử dụng plasma lạnh mirari trong 

chăm sóc vết thƣơng  

(Initial using cold plasma mirari in wound care) 

TS. BS Mai Trọng Tường 

16:00-16:50 ĐỀ TÀI TỰ DO (Free paper)-S7 

Trần Đoàn Đạo, Nguyễn Mạnh 

Đôn, Mai Trọng Tường, Phạm 

Trịnh Quốc Khanh 

16:00-16:10 

Liệu pháp oxy tại chỗ trong chăm sóc vết 

thƣơng mãn tính  

(Topical oxygen therapy in chronic wound 

management) 

BS. Nguyễn Thành Thuận 

16:10-16:20 

Kinh nghiệm điều trị bảo tồn viêm xƣơng  

trên bệnh nhân đái tháo đƣờng  

(Experience in conservative treatment of diabetic 

foot osteomyelitis) 

BS CKI Trần Văn Lượng 



!6:20-16:35 

Một số nhận xét điều trị  sẹo không mọc tóc, u 

hắc tố vùng có tóc bằng phƣơng pháp giãn mô 

(Some reviews on treatment for scars and 

melanocyte nevi of scalp by tissue expansion) 

BS. Võ Kế Đạt 

16:35-16:50 

 Điều trị hút áp lực âm: băng chủ động trong 

điều trị vết thƣơng mạn tính 

(NPWT: the active dressing in chronic wound)  

PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn  

16:50-17:00 
BẾ MẠC, TỔNG KẾT HỘI NGHỊ 

(Closing) 

TS. BSCK2 Mai Trọng 

Tƣờng  

 
TIÊU CHUẨN CẤP CME: tham dự đầy đủ hội nghị (có làm bài test sau hội nghị), đóng phí tham 

dự và phí cấp CME. 

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý đồng nghiệp. 

 Sẽ có dịch đuổi –tai nghe trong hội nghị 

 Các báo cáo trong phần tổng quan sẽ có 15’ thảo luận và hỏi đáp chung 

 Các báo cáo có tính chất tổng quan, bài giảng sẽ có thời gian báo cáo 15’, trong đó 

12’ báo cáo, 3’ hỏi đáp. 

 Các báo cáo có tính chất “case report, case series” hoặc báo cáo có tính chất liên 

quan đến sản phẩm sẽ báo cáo 10’, trong đó 2’ hỏi đáp 

 


