
 

 

TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ GHÉP GIÁC MẠC 
 

Từ ngày 29/05 – 01/06/2022, Bệnh viện Mắt tổ chức Khóa tập huấn chuyên đề 

Ghép giác mạc với sự tham gia hướng dẫn của Giáo sư Anthony J. Aldave (Viện 

Mắt Stein Eye Institute, Đại Học University of California Los Angeles). 

Giác mạc là lớp màng trong suốt gồm 5 lớp ở phần trước của nhãn cầu và khi có bệnh 

lý chúng trở nên mờ đục, gây giảm thị lực. Lớp nội mô là lớp trong cùng của giác 

mạc, những bệnh lý của lớp nội mô thường gặp là: bệnh lý giác mạc mất bù ở người 

đã mổ thủy tinh thể, loạn dưỡng giác mạc di truyền. Khi mắc bệnh lý của lớp nội mô, 

bệnh nhân thường có triệu chứng mờ, cộm xốn, chảy nước mắt thường xuyên.Khuynh 

hướng phẫu thuật giác mạc hiện nay là chỉ thay thế lớp giác mạc bệnh lý mà vẫn giữ 

nguyên những phần không bệnh lý khác.  

Nhằm nâng cao tay nghề cho các BS bệnh viện, trong khóa tập huấn chuyên đề Ghép 

Giác mạc lần này, GS. Anthony J. Aldave sẽ hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật Ghép 

nội mô giác mạc (DMEK) cho các BS Bệnh viện Mắt. Kỹ thuật Ghép nội mô DMEK 

giác mạc là kỹ thuật ghép thay thế lớp nội mô, nhằm phục hồi nhanh thị lực và hạn 

chế các biến chứng liên quan đến vấn đề chăm sóc sau phẫu thuật. 

 

- Đơn vị tổ chức: Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Khoa Giác mạc; Khoa GMHS 

- Báo cáo viên: GS. Anthony J. Aldave – Viện Mắt Stein Eye Institute, Đại Học 

University of California Los Angeles (Mỹ). 

- Đối tượng tham dự: Bác sỹ khoa Giác mạc, Bác sỹ bệnh viện Mắt và Bác sỹ có 

quan tâm 
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- Mục tiêu đạt được sau khóa tập huấn 

 Đào tạo kỹ thuật ghép nội mô DMEK cho 8 phẫu thuật viên giác mạc.  

 Tuyển bệnh nhân và khởi động tiến hành nghiên cứu VisionGraft.    

 Hội chẩn các ca khó để xác định hướng điều trị.  

Chương trình dự kiến tổ chức trong 4 ngày (29/05 – 01/06/2022) như sau: 

 

Thời gian 
Nội dung Địa điểm Phụ trách 

Chủ nhật 

29/5/2022 

13:00 – 15:00 Khám trước mổ DMEK HT Lầu 1 GS. Anthony 

Khoa Giác mạc 15:00 – 17:00   Tuyển bệnh Vision Graft 

17:00 – 19:00 Wetlab DMEK Phòng mổ 

Thẩm mỹ 

 

Từ Thứ 2 

đến Thứ 4 

30/5 – 01/6 

8:00 – 12:00 Phẫu thuật DMEK Phòng mổ 

thẩm mỹ 

Khoa GM 

Khoa GMHS 

13:00 – 15:00 Phẫu thuật Vision Graft Phòng mổ 

thẩm mỹ 

Khoa GM 

Khoa GMHS 

15:00 – 17:00 Hội chẩn ca khó Hội trường 

Lầu 1 

Khoa GM 

 

Để biết thêm chi tiết các khóa đào tạo liên tục vui lòng liên hệ: 

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp – bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3). Điện thoại: 08.39325712 (gặp CN. Nghĩa). 


