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Được thành lập vào năm 1911, Bệnh viện Bạch Mai với hơn 100 năm phát triển hiện đã trở thành 
một bệnh viện đa khoa toàn diện hàng đầu với cơ sở rộng rãi, trang thiết bị hiện đại đồng bộ và đội 
ngũ nhân viên có trình độ, bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, y tá, 
nữ hộ sinh... Đội ngũ nhân viên và cơ sở tuyệt vời của chúng tôi cho phép Bệnh viện Bạch Mai hoàn 
thành mọi nhiệm vụ do Bộ Y tế giao, như cung cấp dịch vụ y tế ở cấp cao nhất của hệ thống y tế 
Việt Nam, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn bệnh viện cấp dưới, phòng chống dịch bệnh, 
hợp tác quốc tế và y tế -Quản lý kinh tế… 
Bệnh viện Bạch Mai hiện có 1900 giường bệnh, 2 viện, 8 trung tâm, 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận 
lâm sàng, 9 khoa chức năng, 1 trường điều dưỡng và 3 đơn vị khác. 
 
Founded in 1911, Hospital has developed over its 100 year history. Bach Mai Hospital (BMH) has 
now become a leading comprehensive general hospital with spacious facilities, synchronized 
modern equipment and qualified staffs, who are comprised of professors, PhD holders, doctors, 
physicians, pharmacists, technicians, nurses, midwives, and others. Our fantastic staff and facilities 
enable BMH to fulfill every task assigned by the Ministry of Health, such as providing medical 
services at the highest level of the Vietnamese healthcare system, training, scientific research, 
guiding lower level hospitals, disease prevention, international cooperation and health-economic 
management. 
BMH has 1900 beds with 2 institutes, 8 centers, 21 clinical departments, 6 paraclinical 
departments, 9 functional departments, 1 nursing school and 3 others units. 
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Thời gian 

Time 

Nội Dung 
Content 

Người trình bày 

Presenter 

08:30 Arrival at hospital 

09:00 Phát biểu khai mạc 
Welcome speech 

A/Prof Pham Manh Hung 

09:10 Đường vào mạch máu cho can thiệp tầng đùi 
khoeo: lựa chọn và xử trí biến chứng 
Vascular access for fem-pop intervention: Access 
selection and complication management 

Dr. Dinh Huynh Linh 

09:25 Hộp dụng cụ cho can thiệp tổn thương tầng đùi 
khoeo 
Tool-box for SFA intervention: what do we have? 

Dr. Dinh Huynh Linh 
 

09:40 Chiến lược can thiệp tổn thương tầng đùi khoeo 
My strategy for fem-pop intervention 

Dr. Veera Suwanruangsri 
 

10:00 Bóng/stent phủ thuốc cho các tổn thương tầng 
đùi khoeo  
Drug-eluting devices for fem-pop intervention: 
what's on the horizon 

Dr. Veera Suwanruangsri 
 

10:20 Thảo luận về các ca can thiệp (4-5 ca) 
Cases Discussion 

10:40 Giải đáp thắc mắc 
Question and Answer 

11:00 Tiến hành làm can thiệp 
Live case 

12:30 Giải lao 
Lunch  

13:30 Tiến hành làm can thiệp 
Live case 

17:00 Thảo luận 
Wrap up and case discussion 

21/06/2019 
Chương trình chi tiết 
Agenda 



Thờigian 

Time 

Nội Dung 
Content 

Người trình bày 

Presenter 

09:00 Arrival at hospital 

09:15 Tiến hành làm can thiệp 
Live case 

11:00 Hands-on session 
Conclusion 

BIOTRONIK staff 

11:30 Tổng Kết 
Debrief and Close 

Prof Pham Manh Hung 
Dr. Veera Suwanruangsri 
Dr Dinh Huynh Linh 

11:45 Trao chứng chỉ 
Certificate Session 

12:00 Kết thúc chương trình 
End of workshop 

22/06/2019 
Chương trình chi tiết 
Agenda 


