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• Trong điều trị nha khoa hiện đại ngày nay, việc ghép mô để giúp tăng thể tích mô mềm 
là không thể tránh khỏi. Ghép mô được ứng dụng rất nhiều trong các điều trị thường 
quy như làm đầy nhịp mất răng trong phục hình, che phủ thân răng trong điều trị tụt 
nướu, hay làm dày mô mềm - tái tạo thẩm mỹ hồng trong implant nha khoa, ...

• Workshop này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện về các kiểu mô ghép hiện 
đang được áp dụng trong nha khoa, cũng như những điều đã được tinh giản để có thể 
dễ dàng áp dụng trong thực hành hàng ngày. 

• Với quy trình 3S: Seiton (sắp xếp) - Seiketsu (Săn sóc) - Shitsuke (Sẵn sàng), sau 
workshop bạn sẽ biết được nên chuẩn bị gì, mua những gì, rạch cái gì, lấy cái gì, 
khâu kiểu gì, kiểm tra kiểu gì và hàng ngàn cái gì khác!

• Đừng bỏ lỡ cơ hội biến ghép mô thành một điều giản đơn, chỉ duy nhất một 
ngày 8 tháng 12. Hãy nhanh tay để tham dự vào khóa học biến 20 bác sĩ 
thành một Sashimi MasterChef!



TIMELINE

Về diễn giả: THS BS. ĐỖ THANH ÂN

• Tốt nghiệp Bác sĩ RHM ĐH Y Dược TP. HCM.

• Thạc sĩ Y Khoa chuyên ngành Phục Hồi RHM - Summa Cum Laude - China 
Medical University - Đài Loan.

• Giải thưởng Nhà khoa học trẻ xuất sắc của The 9th World Congress on Bioengineering - WACBE 2019 
- Taiwan.

• Chứng chỉ All-on-4 cấp bởi The Foundation for Oral Rehabilitation - Thụy Điển.

• Bên cạnh việc điều trị lâm sàng, Dr. Ân còn có nhiều công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được công 
bố trên thế giới, có thể kể đến các giải thưởng:

08:30 - 09:00 : Check-in

09:00 - 10:45  : Tổng quan về các loại mô ghép 
và vật liệu ghép mô

10:45 - 11:00    : Tea-break

11:00 - 12:00    : Chọn gì và mua gì cho một case 
ghép mô

12:00 - 13:30 : Cơm trưa.

13:30 - 16:00 : Thực hành lấy & ghép 
mô trên mẫu hàm heo

16:00 - 16:15  : Tea-break.

16:15 - 17:00  : Hỏi đáp

- Giải Ba Công trình Nghiên cứu cấy ghép Implant tại Hội nghị Cấy ghép Nha khoa Châu Á - Thái Bình 
Dương lần thứ 6 - APAID 2019.

- Giải thưởng Nhà khoa học trẻ xuất sắc - Hội nghị Thế Giới lần thứ 9 về Kỹ thuật y sinh học - WACBE 2019.

- Tác giả các báo quốc tế về Implant nha khoa được đăng trên top 10 tạp chí khoa học hàng đầu thế 
giới về nha khoa.

- Giải thưởng báo cáo viên trẻ xuất sắc - Hội nghị khoa học HSDI lần 5.
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