
GIỚI THIỆU
Khóa học là nơi mang đến cho Quý Bác sĩ cái nhìn tường tận nhất 
trong điều trị nha chu. Từ việc chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị 
đến quy trình điều trị, thực hành ngay tại lớp và xem trực tiếp thao 
tác trên ca lâm sàng qua live surgery. Mỗi module học sẽ là một 
chủ đề điều trị từ cơ bản đến nâng cao. Cùng tham gia nâng cao 
tay nghề để việc điều trị tại phòng khám của quý Bác sĩ diễn ra 
một cách hiệu quả và mang đến kết quả điều trị tốt nnnnnhất cho bệnh 
nhân.

Thạc sĩ Bác sĩ PHẠM HOÀI NAM

• Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1994;

• Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Nha chu tại Liên ĐH Châu Âu IMC, Đức năm 2016;

• Chứng nhận chuyên gia lâm sàng Implant tại viện GIDE, Hoa Kỳ năm 2018;

• Từ 1999 - 2004: Bác sĩ chuyên Khoa Nha chu tại bệnh viện RHM Trung ương TPHCM;

• Từ 2005 đến nay: hành nghề tư nhân, chuyên sâu về Nha chu và Phẫu thuật Implant;

• Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong thực hành Nha chu và 15 năm thực hành cấy ghép Implant, bác sĩ
Phạm Hoài Nam thường xuyên tham gia giảng dạy và thuyết trình về Nha Chu và Implant tại các
lớp học, Hội nghị lớn trên khắp cả nước.
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LÝ THUYẾT

Phần 1: Chẩn đoán và điều trị tụt nướu
• Chẩn đoán tụt nướu.

• Bệnh căn của tụt nướu.

• Phân loại tụt nướu.

• Chỉ định điều trị tụt nướu.

• Tiên lượng của điều trị tụt nướu.

• Các phương pháp điều trị tụt nướu.

• Dụng cụ, vật liệu phẫu thuật điều trị tụt nướu.

Phần 2: Phẫu thuật điều trị tụt nướu
• Đánh giá các thông số quan trọng trước phẫu thuật.

• Chọn lựa kỹ thuật phẫu thuật.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu ở răng đơn lẻ
bằng vạt di chuyển về phía thân răng.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu nhiều răng
bằng vạt di chuyển về phía thân răng.

• Kỹ thuật lấy mô liên kết.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu ở răng đơn lẻ
bằng vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp ghép
mô liên kết.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu nhiều răng
bằng vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp ghép
mô liên kết.

• Chăm sóc hậu phẫu và điều trị duy trì.

Phần 3: Các phẫu thuật ghép mô mềm khác
• Phẫu thuật ghép nướu rời tăng chiều rộng niêm

mạc sừng hoá.

• Phẫu thuật ghép mô liên kết tăng kích thước mô
mềm vùng nhịp cầu.

• Phẫu thuật điều trị tụt nướu bằng vạt đường hầm
kết hợp ghép mô liên kết.

THỰC HÀNH:        (trên hàm heo)

• Phẫu thuật vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp
ghép mô liên kết trên 1 răng.

• Phẫu thuật vạt di chuyển về phía thân răng nhiều răng.

Live surgery:
• Ca lâm sàng điều trị tụt nướu bằng vạt di chuyển về

phía thân răng kết hợp ghép mô liên kết.

MODULE 3 (2 ngày): Điều trị Tụt nướu MODULE 4 (2 ngày): Điều trị mô mềm quanh implant

LÝ THUYẾT:

Phần 1: Mô mềm quanh implant
• Giải phẫu và sinh học của mô mềm quanh implant.

• Các yếu tố ảnh hưởng mô mềm quanh implant.

• Thẩm mỹ mô mềm quanh implant.

• Vai trò của vị trí implant.

• Thời điểm phẫu thuật implant.

Phần 2: Tối ưu hoá mô mềm quanh implant
• Thiết kế và xử lý vạt trong implant.

• Kỹ thuật đặt trụ lành thương bảo tồn mô mềm.

• Phương pháp và thời điểm ghép mô mềm trong
phẫu thuật implant.

• Kỹ thuật tăng chiều rộng niêm mạc sừng hoá trong
implant.

Phần 3: Viêm quanh implant
• Bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của viêm quanh implant.

• Chẩn đoán viêm quanh implant.

• Phòng ngừa và chỉ định điều trị viêm quanh implant.

• Quy trình phẫu thuật điều trị viêm quanh implant.

Phần 4: Tụt mô mềm quanh implant
• Phân loại tụt mô mềm quanh implant.

• Phương pháp điều trị tụt mô mềm quanh implant.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt mô mềm quanh
implant bằng vạt di chuyển về thân răng kết hợp
ghép mô liên kết.

THỰC HÀNH:       (trên hàm heo)

• Phẫu thuật tăng chiều rộng niêm mạc sừng hoá.

• Phẫu thuật đặt implant tức thì kết hợp ghép mô liên kết.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật ghép mô liên kết trong implant.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

LÝ THUYẾT

Phần 1: Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Viêm Nha chu
• Cập nhật kiến thức căn bản và quan trọng nhất về

giải phẫu, sinh học mô Nha chu và yếu tố bệnh căn,
cơ chế sinh bệnh của Viêm Nha chu.

• Phân loại Viêm nha chu, ứng dụng lâm sàng.

• Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Viêm nha chu.

Phần 2: Điều trị Viêm nha chu không phẫu thuật
• Chuẩn hóa kỹ thuật lấy vôi răng.

• Dụng cụ và kỹ thuật nạo túi nha chu.

• Chỉ định, kỹ thuật và quy trình điều trị Viêm nha chu
toàn hàm.

• Các phương pháp điều trị hỗ trợ.

Phần 3: Phẫu thuật điều trị Viêm nha chu
• Chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật.

• Dụng cụ và vật liệu.

• Quy trình phẫu thuật.

• Chăm sóc hậu phẫu và xử lý biến chứng.

• Điều trị duy trì.

• Điều trị nha chu vùng chẽ.

• Phẫu thuật điều trị Viêm nha chu ở vùng thẩm mỹ.

THỰC HÀNH

• Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị (hình ảnh và dữ
liệu ca lâm sàng).

• Thực hành kỹ thuật nạo túi (trên mô hình).

• Thực hành phẫu thuật Nha chu: (trên hàm heo và
tai heo):

• Các loại vạt trong phẫu thuật Nha chu.

• Đường rạch trong phẫu thuật Nha chu.

• Dụng cụ và kỹ thuật tách bóc vạt.

• Phương pháp điều chỉnh xương ổ răng.

• Các kỹ thuật khâu trong Nha chu.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật điều trị Viêm Nha chu.

MODULE 1 (2 ngày):  Điều trị Viêm Nha Chu MODULE 2 (2 ngày):  Điều trị cười lộ nướu

LÝ THUYẾT:

Phần 1: Chẩn đoán và chỉ định điều trị cười lộ nướu
• Bệnh căn cười lộ nướu.

• Phương pháp điều trị cười lộ nướu.

Phần 2: Phẫu thuật làm dài thân răng:

• Chỉ định phẫu thuật làm dài thân răng.

• Phân loại phẫu thuật làm dài thân răng.

Phần 3: Quy trình phẫu thuật
• Đánh giá các thông số quan trọng.

• Chọn lựa kỹ thuật phẫu thuật.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng tiền phục hình.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng trên răng thật.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng kết hợp phục
hình.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng sửa chữa
xâm phạm khoảng sinh học.

Phần 4: Chăm sóc hậu phẫu và các phương pháp 
điều trị cười lộ nướu khác
• Chăm sóc hậu phẫu, điều trị duy trì và xử lý biến

chứng.

• Phẫu thuật tái định vị môi cải tiến.

• Điều trị cười lộ nướu bằng phương pháp chỉnh nha
và phẫu thuật chỉnh nha.

• Ứng dụng số hoá trong phẫu thuật làm dài thân
răng.

THỰC HÀNH:

Phẫu thuật làm dài thân răng trên hàm heo:
• Phẫu thuật cắt nướu - tạo hình xương.

• Phẫu thuật vạt di chuyển phía chóp - tạo hình xương.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật làm dài thân răng.



LÝ THUYẾT

Phần 1: Chẩn đoán và điều trị tụt nướu
• Chẩn đoán tụt nướu.

• Bệnh căn của tụt nướu.

• Phân loại tụt nướu.

• Chỉ định điều trị tụt nướu.

• Tiên lượng của điều trị tụt nướu.

• Các phương pháp điều trị tụt nướu.

• Dụng cụ, vật liệu phẫu thuật điều trị tụt nướu.

Phần 2: Phẫu thuật điều trị tụt nướu
• Đánh giá các thông số quan trọng trước phẫu thuật.

• Chọn lựa kỹ thuật phẫu thuật.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu ở răng đơn lẻ
bằng vạt di chuyển về phía thân răng.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu nhiều răng
bằng vạt di chuyển về phía thân răng.

• Kỹ thuật lấy mô liên kết.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu ở răng đơn lẻ
bằng vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp ghép
mô liên kết.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt nướu nhiều răng
bằng vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp ghép
mô liên kết.

• Chăm sóc hậu phẫu và điều trị duy trì.

Phần 3: Các phẫu thuật ghép mô mềm khác
• Phẫu thuật ghép nướu rời tăng chiều rộng niêm

mạc sừng hoá.

• Phẫu thuật ghép mô liên kết tăng kích thước mô
mềm vùng nhịp cầu.

• Phẫu thuật điều trị tụt nướu bằng vạt đường hầm
kết hợp ghép mô liên kết.

THỰC HÀNH:        (trên hàm heo)

• Phẫu thuật vạt di chuyển về phía thân răng kết hợp
ghép mô liên kết trên 1 răng.

• Phẫu thuật vạt di chuyển về phía thân răng nhiều răng.

Live surgery:
• Ca lâm sàng điều trị tụt nướu bằng vạt di chuyển về

phía thân răng kết hợp ghép mô liên kết.

MODULE 3 (2 ngày): Điều trị Tụt nướu MODULE 4 (2 ngày): Điều trị mô mềm quanh implant

LÝ THUYẾT:

Phần 1: Mô mềm quanh implant
• Giải phẫu và sinh học của mô mềm quanh implant.

• Các yếu tố ảnh hưởng mô mềm quanh implant.

• Thẩm mỹ mô mềm quanh implant.

• Vai trò của vị trí implant.

• Thời điểm phẫu thuật implant.

Phần 2: Tối ưu hoá mô mềm quanh implant
• Thiết kế và xử lý vạt trong implant.

• Kỹ thuật đặt trụ lành thương bảo tồn mô mềm.

• Phương pháp và thời điểm ghép mô mềm trong
phẫu thuật implant.

• Kỹ thuật tăng chiều rộng niêm mạc sừng hoá trong
implant.

Phần 3: Viêm quanh implant
• Bệnh căn và cơ chế bệnh sinh của viêm quanh implant.

• Chẩn đoán viêm quanh implant.

• Phòng ngừa và chỉ định điều trị viêm quanh implant.

• Quy trình phẫu thuật điều trị viêm quanh implant.

Phần 4: Tụt mô mềm quanh implant
• Phân loại tụt mô mềm quanh implant.

• Phương pháp điều trị tụt mô mềm quanh implant.

• Quy trình phẫu thuật điều trị tụt mô mềm quanh
implant bằng vạt di chuyển về thân răng kết hợp
ghép mô liên kết.

THỰC HÀNH:       (trên hàm heo)

• Phẫu thuật tăng chiều rộng niêm mạc sừng hoá.

• Phẫu thuật đặt implant tức thì kết hợp ghép mô liên kết.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật ghép mô liên kết trong implant.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

LÝ THUYẾT

Phần 1: Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Viêm Nha chu
• Cập nhật kiến thức căn bản và quan trọng nhất về

giải phẫu, sinh học mô Nha chu và yếu tố bệnh căn,
cơ chế sinh bệnh của Viêm Nha chu.

• Phân loại Viêm nha chu, ứng dụng lâm sàng.

• Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Viêm nha chu.

Phần 2: Điều trị Viêm nha chu không phẫu thuật
• Chuẩn hóa kỹ thuật lấy vôi răng.

• Dụng cụ và kỹ thuật nạo túi nha chu.

• Chỉ định, kỹ thuật và quy trình điều trị Viêm nha chu
toàn hàm.

• Các phương pháp điều trị hỗ trợ.

Phần 3: Phẫu thuật điều trị Viêm nha chu
• Chỉ định và chống chỉ định phẫu thuật.

• Dụng cụ và vật liệu.

• Quy trình phẫu thuật.

• Chăm sóc hậu phẫu và xử lý biến chứng.

• Điều trị duy trì.

• Điều trị nha chu vùng chẽ.

• Phẫu thuật điều trị Viêm nha chu ở vùng thẩm mỹ.

THỰC HÀNH

• Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị (hình ảnh và dữ
liệu ca lâm sàng).

• Thực hành kỹ thuật nạo túi (trên mô hình).

• Thực hành phẫu thuật Nha chu: (trên hàm heo và
tai heo):

• Các loại vạt trong phẫu thuật Nha chu.

• Đường rạch trong phẫu thuật Nha chu.

• Dụng cụ và kỹ thuật tách bóc vạt.

• Phương pháp điều chỉnh xương ổ răng.

• Các kỹ thuật khâu trong Nha chu.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật điều trị Viêm Nha chu.

MODULE 1 (2 ngày):  Điều trị Viêm Nha Chu MODULE 2 (2 ngày):  Điều trị cười lộ nướu

LÝ THUYẾT:

Phần 1: Chẩn đoán và chỉ định điều trị cười lộ nướu
• Bệnh căn cười lộ nướu.

• Phương pháp điều trị cười lộ nướu.

Phần 2: Phẫu thuật làm dài thân răng:

• Chỉ định phẫu thuật làm dài thân răng.

• Phân loại phẫu thuật làm dài thân răng.

Phần 3: Quy trình phẫu thuật
• Đánh giá các thông số quan trọng.

• Chọn lựa kỹ thuật phẫu thuật.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng tiền phục hình.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng trên răng thật.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng kết hợp phục
hình.

• Quy trình phẫu thuật làm dài thân răng sửa chữa
xâm phạm khoảng sinh học.

Phần 4: Chăm sóc hậu phẫu và các phương pháp 
điều trị cười lộ nướu khác
• Chăm sóc hậu phẫu, điều trị duy trì và xử lý biến

chứng.

• Phẫu thuật tái định vị môi cải tiến.

• Điều trị cười lộ nướu bằng phương pháp chỉnh nha
và phẫu thuật chỉnh nha.

• Ứng dụng số hoá trong phẫu thuật làm dài thân
răng.

THỰC HÀNH:

Phẫu thuật làm dài thân răng trên hàm heo:
• Phẫu thuật cắt nướu - tạo hình xương.

• Phẫu thuật vạt di chuyển phía chóp - tạo hình xương.

Live surgery:
• Ca lâm sàng phẫu thuật làm dài thân răng.



GIỚI THIỆU
Khóa học là nơi mang đến cho Quý Bác sĩ cái nhìn tường tận nhất
trong điều trị nha chu. Từ việc chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị 
đến quy trình điều trị, thực hành ngay tại lớp và xem trực tiếp thao 
tác trên ca lâm sàng qua live surgery. Mỗi module học sẽ là một 
chủ đề điều trị từ cơ bản đến nâng cao. Cùng tham gia nâng cao 
tay nghề để việc điều trị tại phòng khám của quý Bác sĩ diễn ra 
một cách hiệu quả và mang đến kết quả điều trị tốt nhất cho
bệnh nhân.

Thạc sĩ Bác sĩ PHẠM HOÀI NAM

• Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1994;

• Tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Nha chu tại Liên ĐH Châu Âu IMC, Đức năm 2016;

• Chứng nhận chuyên gia lâm sàng Implant tại viện GIDE, Hoa Kỳ năm 2018;

• Từ 1999 - 2004: Bác sĩ chuyên Khoa Nha chu tại bệnh viện RHM Trung ương TPHCM;

• Từ 2005 đến nay: hành nghề tư nhân, chuyên sâu về Nha chu và Phẫu thuật Implant;

• Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong thực hành Nha chu và 15 năm thực hành cấy ghép Implant, bác sĩ
Phạm Hoài Nam thường xuyên tham gia giảng dạy và thuyết trình về Nha Chu và Implant tại các
lớp học, Hội nghị lớn trên khắp cả nước.

Chương trình đào tạo
NHA CHU CHUYÊN SÂU

MS TRÚC: 0793 768 333   •   MR AN: 0906 902 808
HOTLINE TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN CHÍNH VỀ KHÓA HỌC

VỀ GIẢNG VIÊN

4 MODULE CHÍNH

4 BUỔI HANDS-ON

8 NGÀY HỌC OFFLINE

4 BUỔI LIVE SURGERY

15 VIDEO BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 
TRỰC TUYẾN (25 GIỜ)

WELCOME DINNNER SAU 
MODULE 1

TIỆC CUỐI KHÓA

LỄ BẾ GIẢNG VÀ
TIỆC CUỐI KHÓA

MS TRÚC: 0793 768 333   •   MR AN: 0906 902 808
HOTLINE TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

HỌC PHÍ
Liên hệ HOTLINE để được tư vấn thêm về học phí và chương trình học.

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
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HOTLINE: 0901 00 91 91

30/06-1/07/2023 8-9/09/2023 15-16/09/202327-28/07/2023

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨCĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Tp.HCM




