CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI NIỆU CƠ BẢN
02/05/2017 – 30/11/2017
 Mục tiêu
1. Kiến thức: yêu cầu học viên nắm vững được
- Kiến thức cơ bản về sỏi tiết niệu, bướu đường tiết niệu
- Chỉ định can thiệp ít xâm lấn trong điều trị bệnh sỏi và bướu đường tiết niệu
- Kỹ thuật soi niệu đạo – bàng quang và các can thiệp nội soi căn bản của đường tiết niệu
dưới
- Kỹ thuật soi niệu quản đoạn chẩn đoán và tán sỏi nội soi với laser
- Kỹ thuật điều trị phì đại tuyến tiền liệt qua nội soi niệu đạo
- Kỹ thuật mở niệu quản lấy sỏi nội soi sau phúc mạc
2. Thực hành: yêu cầu học viên thực hành được
- Lắp đặt các thiết bị dụng cụ nội soi tiết niệu
- Soi bàng quang chẩn đoán, sinh thiết bướu bàng quang, rút thông DJ niệu quản
- Soi niệu quản đoạn chậu chẩn đoán, chụp niệu quản ngược dòng, đặt thông niệu quản,
tán sỏi niệu quản đơn giản
- Cầm máu trong phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt nội soi niệu đạo
- Bóc tách bộc lộ niệu quản trong phẫu thuật nội soi sau phúc mạc.
 Lý thuyết (20 tiết) (lịch giảng lý thuyết sẽ được thông báo cụ thể cho học viên trước 2 ngày)
Bài giảng

TT

Giảng viên

1.

Sỏi niệu quản: chẩn đoán và điều trị

TS BS. Từ Thành Trí Dũng

2.

Sỏi thận: chẩn đoán và điều trị

TS BS. Từ Thành Trí Dũng

3.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

PGS TS BS. Ngô Xuân Thái

4.

Phì đại tuyến tiền liệt: chẩn đoán và điều trị

TS BS. Nguyễn Hoàng Đức

5.

Ung thư tuyến tiền liệt: chẩn đoán và điều trị

TS BS. Nguyễn Hoàng Đức

6.

Bướu bàng quang: chẩn đoán và điều trị

PGS TS BS. Nguyễn Tuấn Vinh

7.

Kỹ thuật soi bàng quang chẩn đoán và các
can thiệp đơn giản trong bàng quang

BS CK1. Phó Minh Tín

8.

Kỹ thuật cắt tuyến tiền liệt nội soi niệu đạo

TS BS. Nguyễn Hoàng Đức

9.

Kỹ thuật soi niệu quản chẩn đoán và tán sỏi
nội soi ngược dòng với laser

ThS BS. Nguyễn Tân Cương

10.

Kỹ thuật nội soi sau phúc mạc mở niệu quản
lấy sỏi

TS BS. Nguyễn Hoàng Đức

 Thực hành:
-

Tại phòng soi niệu (tiểu phẫu): 2 ngày mỗi tuần, học với ThS BS. Nguyễn Tân Cương và
BS CK1. Phó Minh Tín;
Tại phòng mổ: các ngày còn lại trong tuần, học với TS BS Nguyễn Hoàng Đức;
Các buổi sáng 6h30 – 7h30: học viên tham gia đi buồng khám bệnh tại khoa, trình bệnh và
chuẩn bị bệnh mổ với ThS BS. Lê Mạnh Hùng;
Trực đêm: tham gia trực đêm với bác sĩ trong khoa mỗi tuần 2 buổi tối (từ 18h00 hôm nay
đến 6h00 ngày hôm sau).

 Kiểm tra cuối khoá: thi vấn đáp (TS BS. Từ Thành Trí Dũng, TS BS. Nguyễn Hoàng Đức)

