
 
THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  

CHUẨN HÓA PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN LỆCH NGẦM VỚI TAY KHOAN 

VÀ MÁY PIEZOTOME KHÓA II – NĂM 2020 

Kính gửi: - Các cơ sở y tế 

- Các Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt. 

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, BGH Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Răng Hàm 

Mặt thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục Chuẩn hóa phẫu thuật răng khôn lệch ngầm với 

tay khoan và máy piezotome, khóa II, năm 2020. 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, Bác sĩ định hướng Răng Hàm Mặt 

2. Chỉ tiêu: 15 học viên /1 lớp 

3. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: 3,5 ngày. Đợt 1: 27-28/10/2020; Đợt 2: 6-7/11/2020 (có chương trình học lý thuyết 

và thực hành kèm theo) 

- Địa điểm: Trung tâm KTC KCB Răng Hàm Mặt, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học 

Y Hà Nội  

4. Học phí: 10.000.000đ/khóa học (đóng một lần khi đăng ký học) 

Đóng trực tiếp tại: Phòng Tài chính kế toán (P. 508, Nhà A7, Viện ĐT Răng Hàm Mặt)  

Hoặc chuyển khoản: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, STK: 12210001307225,  

Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành. Nội dung CK: Họ tên, lớp Chuẩn hóa phẫu thuật răng 

khôn lệch ngầm với tay khoan và máy piezotome khoá II năm 2020 

5. Hồ sơ đăng kí: Mỗi học viên chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ cho các lớp ĐTLT của Viện, gồm: 

- Đơn xin học (trên trang web của Viện: vrhm.edu.vn) 

- Giấy khai sinh (bản sao) 

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

- Bằng tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Răng Hàm Mặt (bản công chứng) 

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong 06 tháng trở lại đây, ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh) 

6. Địa điểm và thời gian đăng ký học: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2020 

Nơi nhận hồ sơ hoặc đăng kí trực tiếp: Phòng Đào tạo NCKH & HTQT, Viện Đào tạo Răng 

Hàm Mặt 

 P. 502 – Nhà A7 – Số 1 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội          ĐT: 024 39287190 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Lâm: 0902244142; TS. Hoàng Kim Loan: 0912861264 

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

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

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT 

 

Số:        /RHM-ĐT 

Vv mở lớp Đào tạo liên tục chuẩn hóa phẫu thuật 

răng khôn lệch ngầm khóa II- năm 2020 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2020 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ĐT, TCHC. 

- Tổ truyền thông 

VIỆN TRƢỞNG 

 

 

 

 

Tống Minh Sơn 



NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHƢƠNG TRÌNH HỌC LỚP CHUẨN HÓA 

PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN LỆCH NGẦM VỚI TAY KHOAN VÀ 

MÁY PIEZOTOME 
 

1. Giảng viên:  

- PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng, Giám đốc Trung tâm Nha khoa 225 Trường 

Chinh;  

- ThS. Văn Trọng Lân, Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật trong miệng;  

- ThS. BS. Nguyễn Mạnh Phú cùng các giảng viên của bộ môn PTTM, Viện 

Đào tạo Răng Hàm Mặt 

2. Nội dung lý thuyết (1,5 ngày)  

 Ứng dụng lâm sàng của Piezotome và A-PRF 

 Tiên lượng sự an toàn và độ khó trước phẫu thuật răng khôn 

 Lập kế hoạch điều trị phẫu thuật răng khôn cho mọi tình huống lâm 

sàng  

 Cập nhật và chuẩn hóa qui trình chuẩn bị, phẫu thuật các dạng răng 

khôn hàm trên, hàm dưới lệch ngầm bằng tay khoan thông thường và 

máy piezotome 

 Dự phòng và xử trí các biến chứng trong và sau phẫu thuật răng khôn 

lệch ngầm 

 Nâng cao kỹ năng tư vấn và tăng doanh thu hợp lý 

3. Nội dung thực hành (2 ngày chiếm 60% thời lƣợng khóa học) 

 Thực hành tiên lượng và lập kế hoạch điều trị trên các case lâm sàng 

 Live surgery: Kiến tập phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên và hàm 

dưới lệch ngầm 

 Lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân trước khi thực hành. 

 Học viên thực hành nhổ 1 bệnh nhân có răng khôn hàm dưới hoặc 

hàm trên lệch ngầm dưới sự giám sát và hướng dẫn của giảng viên 

Bộ môn PTTM. 

4. Điều kiện học viên thực hành:  

- Có chứng chỉ hành nghề. Nếu học viên chưa có chứng chỉ hành nghề sẽ trợ 

thủ trực tiếp với giảng viên. 

 (Chi tiết liên hệ với TS. Hoàng Kim Loan: 0912861264 hoặc ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Lâm: 0902244142 ) 

 

 


