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LÝ THUYẾT:  

1. Cấu tạo máy, tiệt trùng và bảo quản máy. 

2. Chỉ định và chống chỉ định của nội soi thực quản dạ dày. Biến chứng của nội soi tiêu hóa 

trên và cách xử trí. 

3. Chuẩn bị – dặn dò bệnh nhân trước – sau khi nội soi. Tâm lý bệnh nhân, thái độ của bác sĩ, 

điều dưỡng và nhân viên Khoa Nội soi. 

4. Kỹ thuật nội soi tiêu hóa trên 

5. Giải phẫu học thực quản dạ dày tương ứng với hình ảnh nội soi. 

6. Thuật ngữ trong nội soi tiêu hóa trên. Phân tích hình ảnh nội soi. 

7. Ung thư sớm đường tiêu hóa. Sinh thiết và xử lý mẫu. 

8. Nội soi tiêu hóa trên trong trường hợp cấp cứu, phức tạp. Giới thiệu một số kỹ thật nội soi 

can thiệp như cắt polyp, chích cầm máu, thắt thun. 

9. Giải phẫu bệnh về các bệnh đường tiêu hóa thường gặp. 

10. Vai trò của nội soi tiêu hóa: hiện tại và tương lai. 

11. Kiểm tra học phần lý thuyết 

 

THỰC HÀNH: 

Thời gian Nội dung thực hành Chỉ tiêu 

Tuần 1– 2 

 Quan sát cách bố trí của phòng nội soi. 

 Quan sát tư thế bệnh nhân. Thao tác của bác sĩ nội soi, phụ tá. 

 Quan sát máy móc, dụng cụ nội soi, dung dịch sát khuẩn. 

 

Tuần 3 – 4 
 Chuẩn bị bệnh nhân: Ăn uống, hỏi bệnh, xịt thuốc tê. 

 Rút máy từ hang vị. 

10 ca 

Tuần 5  Đưa máy qua môn vị. Rút máy. 20 ca 

Tuần 6 – 7 
 Đưa máy từ thực quản, vào dạ dày, qua môn vị.  

Bác sĩ lấy CLO test, rút máy. 

20 ca 

Tuần 8 – 9 
 Đưa máy từ miệng, vào dạ dày, qua môn vị.  

Bác sĩ lấy CLO test, học viên rút máy.  

20 ca 

Tuần 10 – 11 
 Đưa máy từ miệng, vào dạ dày, qua môn vị.  

Học viên lấy CLO test, rút máy.  

30 ca 

Tuần 12  Kiểm tra cuối khóa học – Bế giảng – Cấp giấy chứng nhận.  

 

 


