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Được tài trợ bởi

28-29/07/2016

Trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, sự phát huỳnh quang 
được sử dụng để quan sát những cấu trúc mà bình thường 
không thể nhìn thấy dưới ánh sáng trắng. ICG là chất màu 
tan trong nước, phát huỳnh quang khi bị kích thích bởi ánh 
sáng có bước sóng đặc biệt của phổ cận hồng ngoại 
(790-835nm). Huỳnh quang sẽ được phát hiện bằng hệ 
thống kính soi chuyên biệt, giúp nhận ra những cấu trúc 
giải phẫu có ICG hiện diện bên trong (mạch máu, đường 
mật, hạch limphô…)

1. Đánh giá tưới máu

-   ICG giúp nhận biết các vấn đề về tưới máu, xác định vị trí 
    cắt đại tràng

-   Quan sát trực tiếp những mốc giải phẫu dưới bề mặt của 
    mô mà không có độ trễ

2. Xác định giải phẫu đường mật

ICG sau khi truyền tĩnh mạch, sẽ tập trung trong đường mật, 
giúp xác định giải phẫu hệ thống đường mật

-   Rút ngắn thời gian phẫu thuật do không cần chụp hình 
    đường mật trong mổ

-   Lập bản đồ cây đường mật với hướng dẫn của ICG

-   Phát hiện rò mật trong mổ

3. Xác định hệ thống limphô

Hệ thống cận hồng ngoại/ ICG cho phép quan sát sự hiện 
diện của ICG trong hệ thống limphô 

-   Giúp xác định hạch canh gác và lập bản đồ hạch limphô, 
    mạch limphô trong mổ giúp phẫu tích hạch dễ dàng hơn

ICG (INDOCYANINE GREEN)

PGS TS BS. NGUYỄN HOÀNG BẮC

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật Nội soi

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

BS CK1. LÊ QUAN ANH TUẤN

Trưởng Khoa Ngoại Gan Mật Tụy

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

ThS BS. NGUYỄN HỮU THỊNH

Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo

Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Giáo sư nguyên là Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Kliniken 
Essen-Mitte từ năm 1999 và hiện nay là Giám đốc Y khoa 
của Bệnh viện này. Giáo sư Walz là một trong những 
phẫu thuật viên hàng đầu của Cộng hòa Liên Bang Đức, 
đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. 
Giáo sư có nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng 
trong Phẫu thuật Gan- Mật- Tụy, Tiêu hóa, Nội tiết. Ông 
cũng là người đi tiên phong trong phẫu thuật nội soi ngả 
hông lưng cắt tuyến thượng thận. Giáo sư Martin Walz là 
thành viên danh dự và của nhiều Hội khoa học trong đó 
có Hội Phẫu thuật viên nội soi Vương quốc Anh và 
Ireland, Hội Các Phẫu thuật viên xâm lấn tối thiểu Ấn Độ, 
Viện Hàn lâm Phẫu thuật quốc gia Pháp, Hội Phẫu thuật 
viên Nội tiết Hoa Kỳ.

GIÁO SƯ MARTIN WALZ

Giáo sư Ngoại khoa 

Đại học Duisburg-Essen 

Cộng hòa Liên Bang Đức

BAN TỔ CHỨC

Giảng đường 3A - Lầu 3 - Khu A
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

215 Hồng Bàng , Phường 11, Quận 5, TPHCM

Hội thảo khoa học chuyên đề

BÁO CÁO VIÊN



CHƯƠNG TRÌNH 

Chủ đề: Phẫu thuật nội soi đường mật  

Thứ Năm ngày 28/07/2016

Chủ đề: Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

Thứ Sáu ngày 29/07/2016

Quý Bác sĩ vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội
để nhận giấy chứng nhận sau 6 tuần kể từ ngày kết thúc khóa học:

Địa chỉ: Số 2, Phù Đổng Thiên Vương, P11, Q.5, TPHCM - ĐT: 38539207

Kính thưa Quý đồng nghiệp,

Phẫu thuật dưới hướng dẫn của sự phát huỳnh quang là 
một kỹ thuật mới, cho phép phẫu thuật viên có thể nhìn 
thấy được cấu trúc giải phẫu mà bình thường không thể 
nhìn thấy được khi mổ mở cũng như phẫu thuật nội soi 
như: xác định được giải phẫu của hệ thống đường mật khi 
cắt túi mật, xác định tình trạng tưới máu của mặt cắt đại 
tràng trước khi thực hiện miệng nối và nhận biết được 
tình trạng dẫn lưu limphô của khối ung thư.

Trên tinh thần đó, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo chuyên 
đề: “Ứng dụng của ICG trong phẫu thuật tiêu hóa”  tại 
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vào ngày 28-29/7/2016. 
Mục đích của Hội thảo nhằm giới thiệu ứng dụng phát 
huỳnh quang của ICG trong phẫu thuật cũng như tiềm 
năng của kỹ thuật này trong nhiều lĩnh vực của ngoại 
khoa.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày với các bài báo cáo, 
những kiến thức được cập nhật mới nhất và các ca mổ 
được truyền hình trực tiếp, cho phép Quý đồng nghiệp có 
cơ hội được trao đổi trực tiếp với phẫu thuật viên ngay 
trong lúc mổ.

Chúng tôi vinh dự được mời một chuyên gia xuất sắc 
trong lĩnh vực này, Giáo sư Martin Walz đến từ Đại học 
Duisburg- Essen, Cộng hòa Liên bang Đức. Giáo sư sẽ chia 
sẻ với chúng ta những kiến thức và kinh nghiệm phong 
phú của ông. Chúng tôi chắc chắn rằng Hội thảo sẽ không 
chỉ hữu ích cho việc thực hành lâm sàng của quý vị mà 
còn là cơ hội giao lưu giữa quý vị và các đồng nghiệp.

Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp Quý đồng nghiệp đến 
tham dự Hội thảo tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
vào 28-29/7/ 2016. 

Trân trọng.

ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh
Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Họ tên

Học hàm/ Học vị

Ngày tháng năm sinh

Cơ quan

Chuyên khoa

Địa chỉ liên hệ

ĐTDĐ:                Email:

PHIẾU ĐĂNG KÝPHIẾU ĐĂNG KÝ

08h00 – 08h30  Tiếp đón

08h30 – 09h30  Hình ảnh huỳnh quang: xu hướng mới

09h30 – 10h30  Sử dụng ICG trong phẫu thuật nội soi 

  cắt túi mật

10h30 – 10h45  Giải lao

10h45 – 16h00  Mổ thị phạm 02 trường hợp phẫu 

  thuật nội soi cắt túi mật khó  

08h30 – 09h30  Sử dụng ICG trong phẫu thuật nội soi 

  đại trực tràng 

09h30 – 10h30  Sử dụng ICG trong phẫu thuật nội soi 

  cắt thực quản 

10h30 – 10h45  Giải lao

10h45 – 16h00  Mổ thị phạm 02 trường hợp phẫu thuật 

  nội soi đại trực tràng 

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại tiêu hóa, ngoại 
gan mật tụy

HỘI THẢO PHÍ
300.000VNĐ (không bao gồm chi phí đi lại)

HÌNH THỨC THANH TOÁN

     Tiền mặt

     Chuyển khoản

Chuyển khoản qua số tài khoản 0071000577701, chủ tài 
khoản: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM, tại Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh 5,TPHCM

Phần nội dung vui lòng ghi rõ:
“Hội thảo ICG  28 - 29/7/2016- Họ tên học viên - Số điện thoại 
học viên”

Sau khi hoàn tất chuyển khoản, Quý Bác sĩ vui lòng giữ lại 
chứng từ để đối chiếu trong những trường hợp cần thiết.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ
Nguyễn Thị Anh Đào - Phòng Khoa học và Đào tạo 
Lầu 4 - khu A - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
ĐT: 083 9525 166 / Email: anhdao.nt@umc.edu.vn 


