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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NỘI NHA LÂM SÀNG
Bs CKII. Bùi Quế Dương

“Nội nha lâm sàng” do Trung tâm Đào tạo
Nha khoa liên tục (CDEC) là chương trình
đào tạo định hướng lâm sàng. Được giảng
dạy bởi chuyên gia nội nha hàng đầu Việt
Nam và cập nhật nhưng công nghệ điều trị
nội nha tiên tiến nhất thế giới.

TỔNG QUAN
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NỘI NHA LÂM SÀNG
Điều trị và bảo tồn răng là một thách thức lớn
trong nha khoa. Với những tiến bộ không
ngừng của khoa học hiện nay, đã có nhiều
đổi mới về kỹ thuật cũng như dụng cụ và vật
liệu để bảo tồn răng.

Ÿ Để tiếp cận chi tiết và cụ thể hơn những bước
phát triển của các phương pháp và cách thức điều
trị nội nha cũng như tiếp cận trực tiếp tới các
trường hợp lâm sàng điển hình đầy tính thực tiễn,
Chương trình đào tạo Nội Nha Lâm Sàng của
Trung Tâm đào tạo Nha khoa liên tục (CDEC) sẽ
dẫn dắt học viên qua toàn bộ các bước điều trị nội
nha lâm sàng, dừng lại và đi sâu vào những nội
dung khó như mở lối tủy, sửa soạn ống tủy hay
cắm vít hệ thống tủy một cách trực quan nhất
bằng lý thuyết và ví dụ lâm sàng cùng thực hành
chi tiết tại lớp học.
Ÿ Học viên sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức đã được
học trong nhà trường nhưng tiếp cận theo hướng
thực tiễn, đồng thời và quan trọng nhất là học viên
sẽ được thực hành thành thạo và nắm được toàn
bộ về Nội nha lâm sàng đảm bảo áp dụng thành
thạo trong công việc thực tế hàng ngày.

GIẢNG VIÊN - Bs CKII.

BÙI QUẾ DƯƠNG
Nguyên trưởng khoa điều trị Nội nha và Chữa Răng
Trường đại học Y Dược Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG
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NỘI NHA LÂM SÀNG
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ NỘI NHA LÂM SÀNG.
PHẦN 2
MỞ LỐI VÀO ỐNG TỦY.

PHẦN 3
SỬA SOẠN ỐNG TỦY.
Đo chiều dài nội nha
Đo chiều dài bằng máy

Lối vào tủy trên những răng cửa còn nguyên vẹn

Bơm rửa ống tủy

Lối vào tủy trong những trường hợp đặc biệt

Nội nha làm rộng cung như bơm rửa ống tủy

Chi tiết cách mở tủy của từng vị trí răng

Phương pháp sửa soạn ống tủy

Khó khăn trở ngại khi mở tủy sai sót

Lấy tủy

Một số sai sót thường gặp trong tạo lối vào tủy

Phương pháp sửa soạn ống tủy chấn răng

Xử lý thủng sàn tủy

Băng thuốc trong ống tủy

Cách thăm dò, mở lối vào tủy
Cắt bỏ chân răng (Bổ đôi răng)

PHẦN 4
TRÁM BÍT HỆ THỐNG ỐNG TỦY.
Vật liệu trám bít ổng tủy
Một số phương pháp trám bít ống tủy

THỰC HÀNH
- Thực hành phương pháp đặt đê, cô lập răng
- Thực hành Mở lỗi ống tủy.
- Thực hành sửa soạn ống tủy bằng Sửa soạn ống
tủy bằng phương pháp bước xuống hay từ thân
răng xuống (step down or crown down technique)
- Thực hành trám bít ống tủy

Trường hợp lâm sàng
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- Bác sỹ đã tốt nghiệp đại học chuyên
nghành răng hàm mặt
- Có thời gian thực tập hoặc làm việc thực
tế tại các cơ sở y tế.
- Có mong muốn học tập chuyên sâu

Lịch học

Sáng: 8h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 16h30
Địa điểm học
Tầng 10 - Tòa nhà Suced
Số 108 Nguyễn Hoàng,
Nam Từ Liêm - Hà Nội

NHỮNG ĐIỀU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC
- Hiểu sâu sắc về nội nha
- Tiếp cận tối đa bằng thực tế lâm sàng
sau khóa học.
- Thành thục các kỹ thuật về nội nha và có
khả năng xử lý các trường hợp đặc biệt
một cách tự tin

- Học viên sẽ được chấp chứng nhận hoàn
thành khóa học do Học viên Y khoa Quốc
tế IDS cấp để chứng thực đã hoàn thành
khóa học Nội nha lâm sàng.

