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Update 20 .11.19 Thứ tự báo cáo chương trình có thể thay đổi mà không báo trước. 

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TOÀN QUỐC NĂM 2019 
07 tháng 12 năm 2019 | TP Cần Thơ, Việt Nam 

ANNUAL CONGRESS OF VIETNAM SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS 
07th  December 2019 | Can Tho City, Viet Nam 

Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát Riverside  

Số 02 Nguyễn Văn Cừ (Khu vực 3 Cồn Khương), P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 



 2 

 

 Thời gian 

Time 

Chương trình | Program Địa điểm | 
Place 

 Thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2019  

13:30 – 17:00 Pre-Congress workshop: 

Kiểm soát đường thở khó (mở rộng cho bác sĩ gây mê và hồi sức – cấp cứu): 2giờ cho bài giảng và 2 giờ cho 
thực hành: Trạm 1: Lưỡi đèn video; Trạm 2: Ống soi cứng; Trạm 3: Ống soi mềm 

Chỉ những BS đăng ký tham dự chính thức mới được cấp CME. Hội viên Hội GMHS VN nộp phí đủ năm 2018, 
2019 được miễn phí. Những trường hợp khác: Phí tham dự: 500.000 đồng/người 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: MS CHÂM 0348106318; Email: cham.vymicovn@gmail.com 

Phòng 1 

14:00 – 17:00 Workshop Draeger: Lung Protective 

Đăng ký: Ms Nhung Draeger 0919327833 

Phòng 2 

13:30 – 18:00 Đào tạo simulation  

Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản ( đăng ký tối đa 10 người/lớp ) 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao (đăng ký tối đa 10 người/lớp) 

Chỉ những BS đăng ký tham dự chính thức mới được cấp CME. Hội viên Hội GMHS VN nộp phí đủ năm 2018, 
2019 được miễn phí. Những trường hợp khác: Phí tham dự: 500.000 đồng/người. 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: MS CHÂM 0348106318; Email: cham.vymicovn@gmail.com  

Phòng 3 

 Thứ bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019  

 Buổi sáng - Morning  

07:00 – 08:00 Đón tiếp đại biểu 

Participant Registration 

 

08:00 – 08:15 Văn nghệ chào mừng | Welcome music performances Hội trường lớn 

Ballroom 

mailto:cham.vymicovn@gmail.com
mailto:cham.vymicovn@gmail.com


 3 

08:15 – 08:30 Phát biểu của Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam - PGS.TS. CÔNG Quyết Thắng 

Opening Remarks by President of Vietnam Society of Anaesthesiologists – Assoc. Prof. Cong Quyet Thang MD. 
PhD 

 

08:30 – 08:45 Phát biểu của đại diện TP Cần Thơ  

Opening Remarks by Representative of Can Tho City  

 

08:45 – 09:00 Giải lao – Tea Coffee break  

09:00 – 09:20 Rối loạn đông máu trong chấn thương - GS.TS Nguyễn Quốc Kính  

 

 

09:20 – 09:50 Các chiến lược nhằm nâng cao tỷ lệ thành công trong kiểm soát đường thở  

Strategies to improve success of airway management – Roan J Jocson (Karl Storz) 

 

09:50 – 10:10 Ngộ độc thuốc tê: cập nhật kiến thức và thái độ thực hành gây tê vùng - GS.TS. Nguyễn Hữu Tú  

10:10 – 10:30 Giải lao – Tea Coffee break  

10:30 – 11:00 New approach to perioperative hemodynamic monitoring and evaluation  – Prof. Ryoichi Ochiai (Toho University 
Japan) 

 

11:00 – 11:30 Highflow oxygen – Mr. Tran Ngọc Phuc (Metran Company)  

11:30 - 12:00 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion  

12:00 – 14:00 

12:00-14:00 

 

 

Ăn trưa – Lunch time 

MSD Hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm:  

Nâng cao chất lượng hồi phục & an toàn trong Gây mê Hồi sức 

Chairman: PGS.TS. Công Quyết Thắng 

 

Phòng 3 
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12:00-14:00 

Nội dung:  

Sử dụng thuốc an toàn trong gây mê - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh; 

Biến chứng hô hấp sau phẫu thuật - GS.TS. Nguyễn Hữu Tú; 

Đừng để người bệnh chịu đựng đau khổ vì hồi phục giãn cơ không hoàn toàn – Cập nhật ASA 2019 - TS.BS. 
Phạm Văn Đông 

Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion 

Medtronic Lunch symposium: Airway management and patient monitoring 

Chairman: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính 

Nội dung: 

Dự phòng nguy cơ hít sặc chu phẫu – TS.BS. Phạm Văn Đông 

Ứng dụng của công nghệ BIS trong phẫu thuật - PGS.TS. Nguyễn Minh Lý 

Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion 

 

 

 

 

 

 

Phòng 1 

 Buổi chiều - Afternoon  

Báo cáo khoa học – Free papers 

 

 

Session I 

Gây mê – Hồi sức 1 

Chairpersons: Prof. NGUYỄN Quốc Kính  

 

Phòng 1 

14:00-14.20 Ưu điểm của Gây mê hô hấp và áp dụng desflurane trong thách thức mới – Nguyễn Quốc Kính (BV Việt Đức)  

14:20-14:40 Perioperative patient care team project of JSA - Ryoichi Ochiai (Toho University Japan)  

14:40-14:50 Gây mê phẫu thuật ngoài tim trên bệnh nhân có bệnh lý tim mạch: Những điều cần lưu ý – Lưu Kính Khương 

(TK GMHS BV Nhân dân 115) 

 

14:50-15:00 Gây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi ổ bụng ở bệnh nhân có nguy cơ cao – Đào Thị Kim Dung (TK GM2 TT 
Gây mê & Hồi sức Ngoại khoa BV Việt Đức) 

 

15:00-15:10 Chiến lược bảo vệ tuỷ sống trong phẫu thuật động mạch chủ ngực bụng: Báo cáo ca lâm sàng - Lê Tất Cường 
(Trung Tâm Tim mạch - BV Chợ Rẫy) 

 

15:10-15:30 Tea Coffee break  

15:30-15:40 Gây mê cho phẫu thuật ghép phổi từ người cho chết não: Báo cáo ca lâm sàng – Nguyễn Thị Thúy Ngân (TK 
GM1 TT Gây mê & Hồi sức Ngoại khoa BV Việt Đức) 

 

15:40-15:50 Hiệu quả của phương pháp gây mê không đặt ống nội khí quản cho phẫu thuật nội soi lồng ngực - Trịnh Kế 
Điệp (BV Việt Đức) 

 



 5 

15:50-16:00 Ứng dụng của optiflow trong gây mê - Phan Thùy Chi (BV Việt Đức)  

16:00-16:10 Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ ở trẻ dưới 5 tuổi sau phẫu thuật tiêu hóa và yếu tố liên quan tại khoa ngoại 
tổng hợp bệnh viện nhi trung ương – Nguyễn Văn Sáng (BV Nhi TW) 

 

16:10-16:20 Tắc động mạch phổi sau phẫu thuật: nhân một trường hợp – Phạm Quang Minh (BV Đại học Y Hà Nội)  

16:20-17:00 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion  

Session II Gây tê vùng – Giảm đau 
Chairperson: Prof. NGUYỄN Hữu Tú  

Phòng 2 

14:00-14:20 Biến chứng gây tê tủy sống trong mổ lấy thai – Nguyễn Ngọc Thọ (BV Việt Pháp)  

14:20-14:30 Gây tê cạnh cột sống ngực dưới hướng dẫn siêu âm để phẫu thuật lồng ngực 1 bên ở trẻ em -  Thiều Tăng 
Thắng (BV Nhi Trung ương) 

 

14:30-14:40 Nghiên cứu tác dụng giảm đau của các liều morphin tiêm trước mổ vào khoang dưới nhện và PCA morphin 
tĩnh mạch sau mổ tầng bụng trên -  Đào Khắc Hùng (BV Sản Nhi Bắc Ninh) 

 

14:40-14:50 Nghiên cứu hiệu quả giảm đau sau mổ phổi của gây tê cạnh cột sống ngực liên tục dưới hướng dẫn siêu âm 
bằng hỗn hợp bupivacain - fentanyl – Trần Thành Trung (BV 74) 

 

14:50-15:00 Hiệu quả gây tê ngoài màng cứng giảm đau sau mổ tại bv đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Trương Ngọc Anh (BV đa 
khoa Hà Tĩnh) 

 

15:00-15:30 Tea Coffee Break  

15:30-15:40 So sánh hiệu quả giảm đau của gây tê ống cơ khép với gây tê thần kinh đùi dưới siêu âm sau phẫu thuật tái 
tạo dây chằng chéo trước -  Trịnh Tấn Thìn  (BV ITO) 

 

15:40-15:50 Đánh giá hiệu quả gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường gian cơ bậc thang dưới hướng dẫn siêu âm cho 
phẫu thuật vi phẫu vùng cẳng bàn tay – An Hải Toàn (BV 108) 

 

15:50-16:00 Nghiên cứu hiệu quả hóa giải tác dụng thuốc tê bupivacain của lipofundin 20% sau gây tê tủy sống mổ lấy 
thai – Nguyễn Viết Sơn (BV 103) 

 

16:00-16:10 Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai bằng gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng (tap block) dưới hướng 
dẫn của siêu âm – Nguyễn Duy Khánh (BV A Thái Nguyên) 

 

16:10-16:20 Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng dưới hướng dẫn 
siêu âm – Nguyễn Đức Lam (BV Phụ sản Hà Nội) 

 

16:20-17:00 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion  

Section III Gây mê – Hồi sức 

Chairperson: Assoc.Prof. NGUYỄN Thị Thanh  

Phòng 3 

14:00-14:20 Hồi phục sớm sau mổ: Vai trò của Desflurane – Nguyễn Thị Thanh (ĐH Y Phạm Ngọc Thạch)  

14:20-14:30 Đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp bằng Nicardipin trong gây mê nội khí quản mổ lấy thai ở bệnh nhân 
tiền sản giật – Bạch Minh Thu (BV phụ sản TW) 
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14:20-14:30 Điều trị dập phổi-nhân hai trường hợp dập phổi sau đa chấn thương – Bùi Tấn Dũng (BV Thống Nhất)  

14:30-14:40 Đánh giá gây mê toàn thân cho mổ lấy thai ở sản phụ nhau cài răng lược tại Bệnh viện trung ương Huế - Lê 
Văn Dũng (BV TW Huế) 

 

14:40-14:50 Gây mê cho bệnh nhân mổ não thức tỉnh: báo cáo ca lâm sàng – Trịnh Thu Huyền (TT Gây mê & Hồi sức ngoại 
khoa BV Việt Đức) 

 

14:50-15:00 Nâng cao tính an toàn trong gmhs với các dạng thuốc trong bơm tiêm đóng sẵn – Phạm Văn Đông (BV Chợ 
Rẫy) 

 

15:00-15:30 Tea Coffee break  

15:30-15:40 Áp dụng chỉ số perfusion index trong tiên lượng và dự phòng tụt huyết áp sau gây tê tủy sống cho mổ lấy thai 
– Nguyễn Đăng Thứ (BV 103) 

 

15:40-15:50 Nghiên cứu giá trị của presepsin huyết tương trong tiên lượng nặng và tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn 
huyết và sốc nhiễm khuẩn – Nguyễn Viết Quang Hiển (BV TW Huế) 

 

15:50-16:00 Nhân một trường hợp tắc mạch ối khi mổ lấy thai – Trần Văn Cường (BV Phụ sản Hà Nội)  

16:00-16:10 Bước đầu sử dụng rFVIIa (Novoseven) đề phòng chảy máu trong mổ ghép gan ở bệnh nhân xơ gan nặng tại 
bệnh viện Việt đức -   Đào Thị Kim Dung (TK GM2 TT Gây mê & Hồi sức Ngoại khoa BV Việt Đức) 

 

16:10-16:20 Đánh giá tác dụng của esomeprazon lên pH dịch dạ dày trong dự phòng loét đường tiêu hóa trên ở bệnh 
nhân thở máy -  Đặng Hải Sơn (BV Việt Đức) 

 

16:20-17:00 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion  

17:00-17:10 Bế mạc Hội nghị - Closing  

19:00 Tiệc chiêu đãi tối  

 

 


