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THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH VÀ TẠO HÌNH THẨM MỸ 

 NHA CHU  KHÓA 10 NĂM 2020 
 

Kính gửi:  

 - Các cơ sở  tế 

 - Các Bác sĩ Răng Hàm Mặt 

  

Căn cứ hướng dẫn đào tạo liên tục của BYT, dựa theo nhu cầu cập nhật kiến thức 

của Bác sỹ, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt trân trọng thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo liên 

tục năm 2020 chuyên ngành Nha chu, học phần: Phẫu thuật điều trị bệnh và tạo hình 

thẩm mỹ nha chu. Chứng chỉ được cấp bởi Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, có giá trị pháp 

lý trong việc bổ sung hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề (theo Điều 5, Chương 2, Thông tư 

22/2013/TT-BYT).  

1. Đối tƣợng: Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt.   

2. Chỉ tiêu: 25 học viên. 

3. Thời gian:  Gồm 2 đợt học.  

Đợt 1: Thứ 5-6 ngày 08-09/10/2020  Đợt 2: 15-16/10/2020  

4. Phí đào tạo:  12.000.000 VNĐ/1 học viên  (Đóng 1 lần khi đăng ký học). 

5. Địa điểm: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt  - Trường Đại học Y Hà Nội 

6. Hồ sơ đăng kí gồm có: (Chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ cho các lớp ĐTLT của Viện). 

- Đơn xin học (theo mẫu đăng trên website: vrhm.edu.vn). 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Cơ quan quản lý Cán bộ hoặc Chính quyền địa phương). 

- Giấy khai sinh (bản sao) 

- Bằng tốt nghiệp Đại học/Bằng chuyên ngành Răng Hàm Mặt (bản sao) 

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong 06 tháng trở lại đây). 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ 

7. Địa điểm và thời gian đăng ký học: Từ ngày ra thông báo đến ngày 06/10/2020.  

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo & QLKH – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt  

P. 502 – Nhà A7 – Số 1 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội         ĐT:    024 39 287 190 

Hoặc đăng kí trực tiếp: ThS. Thanh Lâm:  0902 244 142 

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo để các cơ 

sở Y tế, các Bác sĩ có đủ điều kiện và nguyện vọng làm thủ tục tham gia khóa học./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: ĐT, VT. 

- Tổ truyền thông 

VIỆN TRƢỞNG 

(Đã ký) 

 
 

 

 

Tống Minh Sơn 

 



 

CHƢƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT  

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH VÀ TẠO HÌNH THẨM MỸ NHA CHU  

(4 NGÀY) 

Nội dung lý thuyết 

- Giải phẫu học, phức hợp niêm mạc miệng ứng dụng trong phẫu thuật miệng, 

phẫu thuật nha chu. 

- Phân loại bệnh quanh răng. 

- Khám, làm bệnh án, lập kế hoạch điều trị bệnh nha chu không phẫu thuật và 

có phẫu thuật  

- Dụng cụ và cách sử dụng trong phẫu thuật nha chu 

- Kế hoạch điều trị bệnh quanh răng 

- Các triệu chứng và bệnh quanh răng hay gặp 

- Nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật miệng, nha chu 

- Liên quan nha chu-implant 

- Phẫu thuật nạo lợi 

- Phẫu thuật cắt lợi và tạo hình lợi 

- Phẫu thuật vạt Widman cải tiến. 

- Phẫu thuật vạt di chuyển về phía cuống. 

- Phẫu thuật vạt đặt lại vị trí cũ. 

- Phẫu thuật tái sinh mô có hướng dẫn 

- Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng điều trị cười hở lợi. 

- Phẫu thuật ghép lợi  tự do. 

- Phẫu thuật ghép mô liên kết dưới biểu mô điều trị tụt lợi 

Nội dung thực hành 

- Các kỹ thuật nạo lợi và cắt lợi tạo hình lợi.  

- Phẫu thuật vạt Widman cải tiến. 

- Phẫu thuật vạt di chuyển về phía cuống. 

- Phẫu thuật vạt đặt lại vị trí cũ. 

- Các kỹ thuật phẫu thuật tái sinh mô có hướng dẫn 

- Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng điều trị cười hở lợi. 

- Kỹ thuật phẫu thuật ghép lợi tự do  

- Kỹ thuật phẫu thuật ghép mô liên kết dưới biểu mô 

- Các kỹ thuật khác trong chương trình 

 


