
CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Y HỌC GIỚI TÍNH VIỆT NAM NĂM 2019 

(CẬP NHẬT 21/11/2019) 

Ngày 22/11 ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ MỔ THỊ PHẠM TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HuẾ 

  HỘI TRƢỜNG TRUNG TÂM Y HỌC GIA ĐÌNH 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HUẾ 

  PHÒNG MỔ BV TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC 
HUẾ 

7:15 Khai mạc    

  LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC : CHỦ ĐỀ VÔ SINH 
NAM (Trần Quốc Bình, Nguyễn Quang, Mai Bá 
Tiến Dũng) 

    

7:30 - 8:30 Cập nhật chẩn đoán và điều trị vô sinh nam. 
Nguyễn Quang (BV Việt Đức) 

    

8:30 - 9:00 Phẫu thuật điều trị vô sinh nam. Mai Bá Tiến 
Dũng (BV Bình Dân) 

  Phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo ( truyền hình 
từ phòng mổ ra hội trường diễn ra lớp đào tạo 
liên tục – học viên có thể đồng thời theo dõi) 

9:00 - 9:30 Vô sinh và xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán 
vô sinh nam. Trần Đức Phấn (ĐH Y Hà Nội) 

    

9;30 - 9:45 Giải lao     

9:45 - 10:15 Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản - Thành tựu và xu 
hướng tương lai. Lê Minh Tâm. (BV ĐH YD Huế) 

    

10:15 - 10:45 Vai trò tạng phủ trong vô sinh nam. Đoàn Minh 
Thụy ( Học Viện Y Dược học Cổ truyền VN) 

    

10:45 - 11:15 Điều trị vô sinh nam bằng thuốc y học cổ truyền. 
Trần Quốc Bình (BV YHCT TW) 

    

11:15 - 11:30 Thảo luận     

 

Ngày 22/11 KHAI MẠC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 05-07 HOÀNG HOA THÁM, TP HUẾ 

  HỘI TRƢỜNG 1 

13:30 Đón tiếp đại biểu (Registration) 

14:30 Khai mạc (Welcome remark) 

  Phát biểu của Chủ tịch Hội YHGT ( Trần Quán Anh) 

  Phát biểu của đơn vị đăng cai ( Đại diện BGH trường ĐHYD Huế) 

  Phát biểu của Ban tổ chức ( Hoàng Văn Tùng) 

15:00    Phiên Báo cáo tổng quan (Plenary session) Trần Quán Anh, Hoàng Văn Tùng, Jun-Kyu Suh 

  “Future oral therapy for intractable erectile dysfunction and Peyronie’s disease”,. Jun-Kyu Suh (ĐH 
Inha, Hàn Quốc) 

  Cập nhật các phương pháp điều trị rối loạn tình dục, ứng dụng trong thời đại hiện nay. Nguyễn 
Quang ( BV Việt Đức) 

  Cập nhật điều trị rối loạn xuất tinh. Mai Bá Tiến Dũng (BV Bình Dân) 



  Endogenous stem cells: New therapeutic Tagarget for ED therapy. Zhong-Chen Xin (ĐH Bắc Kinh, 
Trung quốc). 

  “A Novel Surgical Technique for Penile Curvature by Various Incision and Sealing with Collagen 
Fleece”, Du Geon Moon (BV Đại học Guro Hàn Quốc, Hàn Quốc) 

  “Role of Oxidative Stress in Male Infertility”, Nam Cheol Park (Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc) 

18:00 Gala Dinner (TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 05-07 HOÀNG HOA THÁM, TP HUẾ) 

 

Ngày 
23/11 

  BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 05-07 HOÀNG HOA THÁM, TP HUẾ  
  

  HỘI TRƢỜNG 1   HỘI TRƢỜNG 2   HỘI TRƢỜNG 3 

8:00 Rối loạn tình dục , suy giảm 
testosterone và các bệnh lý 
liên quan (Nguyễn Quang, 

Phạm Hoài Trung) 

  Giới tính và rối loạn biệt hóa 
giới tính   (Trần Đức Phấn, Hà 

Thị Minh Thi) 

  Y học cổ truyền và nam khoa 
(Đậu Xuân Cảnh, Đoàn Minh 

Thụy, Đoàn Văn Minh) 

  Vai trò của testosteron - Liệu 
pháp hormone thay thế. Lê Đình 
Khánh. (ĐH YD Huế ) 

  Nghiên cứu nhiễm sắc thể đồ và 
gene SRY ở bệnh nhân rối loạn 
phát triển giới tính – Hà Thị Minh 
Thi ( ĐH YD Huế) 

  Nghiên cứu tác dụng của bài 
thuốc "Cố thận điều kinh thang" 
trên mô hình gây xuất huyết tử 
cung ở chuột nhắt trắng - 
Nguyễn Thanh Hà Tuấn ( HVQY) 

  Treatment of Cryptorchidism 
(Anthony Herndon, USA) 

  Đánh giá tác dụng cải thiện khả 
năng sinh tinh của viên nang 
y10 trên động vật thực nghiệm. 
Lê Minh Hoàng ( ĐH YD Cần 
Thơ) 

  Đánh giá tác dụng của bài thuốc 
“Bổ thận sinh tinh thang”trên áp 
lực xoang hang chuột cống trắng 
- Nguyễn Thanh Hà Tuấn 
(HVQY) 

  Xác định và điều trị rối loạn chức 
năng tình dục ở phụ nữ mãn 
kinh . Nguyễn Đình Phương 
Thảo (ĐH KT YD Đà Nẵng) 

  Rối loạn phát triển giới tính. 
Hoàng Thị Thủy Yên. ( ĐH YD 
Huế) 

  Di tinh - Mộng tinh: điều trị theo 
Y học cổ truyền. Đoàn Văn Minh 
(ĐH Y D Huế ) 

  Nghiên cứu tình trạng rối loạn 
tình dục ở phụ nữ mãn kinh tại 
thành phố Huế và một số yếu tố 
liên quan , Nguyễn Đình 
Phương Thảo (ĐH KT YD Đà 
Nẵng) 

  Nhân một trường hợp 46 xx/ 46 
xy. Lê Anh Tuấn  (BV Bình Dân) 

  Tác dụng của Hồi kinh Hv trên 
chuột nhắt gây mô hình suy 
buồng trứng. Đoàn Minh Thụy 
(HV YD học Cổ truyền VN) 

  Đánh giá tác dụng tăng lực và 
hoạt tính androgen của viên 
nang trường xuân CB trên động 
vật thực nghiệm. Nguyễn Hoàng 
Ngân ( Học viên YH CT Quân 
đội) 

  Đứt gẫy DNA tinh trùng ở nam 
giới thất bại trong hỗ trợ sinh 
sản. Lương Thị Lan Anh ( ĐH Y 
Hà Nội) 

   

  Mối liên quan giữa nồng độ 
testosterone huyết thanh và một 
số yếu tố ở bệnh nhân tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt – Võ 
Minh Nhật ( BV ĐH Y Dược 
Huế) 

  Mối liên quan giữa đột biến/đa 
hình gen chuyển hóa xenobiotic 
và với mức độ stress oxi hóa 
trong tinh dịch và đứt gãy DNA 
tinh trùng. Nguyễn Thị Trang ( 
ĐHY HN) 

   

  Khảo sát kích thước dương vật 
của người Việt Nam trưởng 
thành. Nguyễn Quang (BV Việt 
Đức) 

  Các yếu tố quyết định giới tính 
và sự biệt hóa giới tính người. 
Đoàn Minh Thụy (HV YD học Cổ 
truyền VN) 

   

  Thảo luận   Thảo luận    Thảo luận 

9:15 Giải lao   Giải lao   Giải lao 



9:30 Rối loạn tình dục , suy giảm 
testosterone và các bệnh lý 
liên quan   (Vũ Lê Chuyên, 

Vƣơng Tiến Hòa) 

  Vô sinh ( Nguyễn Vũ Quốc 
Huy, Nguyễn Quang) 

  Rối loạn cƣơng và rối loạn 
xuất tinh (Lê Anh Tuấn, 

Nguyễn Nhật Minh) 

  Tình dục ở bệnh nhân tăng sinh 
lành tính tuyến tiền liệt. Vũ Lê 
Chuyên (ĐH Phạm Ngọc Thạch) 

  Bước đầu đánh giá tác dụng của 
viên nang Balanoxi trên bệnh 
nhân suy giảm tinh trùng . Phan 
Minh Đức (ĐH QG Hà Nội) 

  Ức chế receptor p75: liệu pháp 
mới trong điều trị rối loạn cương 
không đáp ứng PDE5 . Nguyễn 
Nhật Minh ( BV ĐH YD Huế) 

  Chăm sóc SKTD ở người cao 
tuổi. Vương Tiến Hòa ( ĐH Y Hà 
Nội) 

  Ảnh hưởng của Hội chứng 
chuyển hoá lên sức bền tinh 
trùng ở nam giới hiếm muộn. 
Trần Thị Như Quỳnh (ĐH YD 
Huế) 

  Đặt thể hang nhân tạo - những 
cạm bẫy cần lưu ý - BS Lê Vũ 
Tân - BV Bình Dân 

  Optimizing recovery of potency 
and continence during RALP”, 
Sae Woong Kim (BV St Mary, 
Seoul, Hàn Quốc) 

  Mối liên quan giữa phân mảnh 
DNA tinh trùng và chất lượng 
tinh dịch đồ . Nguyễn Thị Tâm 
An 

  Không xuất tinh: tác động sức 
khỏe và điều trị Nguyễn Nhật 
Minh ( BV ĐH YD Huế) 

  Nam giới suy sinh dục thứ phát: 
lựa chọn liệu pháp Testosterone 
thay thế hay Gonadotrophin?. 
Nguyễn Bá Hưng (BV Nam Học 
– Hiếm muộn HN) 

  Đánh giá tác dụng cải thiện khả 
năng sinh tinh của viên nang 
y10 trên động vật thực nghiệm. 
Lê Minh Hoàng ( ĐH YD Cần 
Thơ) 

  Phẫu thuật đặt thể hang nhân 
tạo điều trị rối loạn cương nặng: 
báo cáo 2 trường hợp đầu tiên 
tại Bệnh viện Nhân dân 115. 
Trương Hoàng Minh 

  Đánh giá hiệu quả kích hoạt sinh 
tinh bằng human chorionic 
gonadotropin (hCG) trên bệnh 
nhân suy sinh dục thứ phát 
(hypogonatropic hypogonadism) 
. Nguyễn Bá Hưng (BV Nam 
Học – Hiếm muộn HN) 

  Rối loạn tình dục trong mối liên 
quan đến vô sinh. Nguyễn 
Quang (BV Việt Đức) 

  Đánh giá kết quả điều trị rối loạn 
cương dương bằng sóng xung 
kích ED1000 tại phòng khám đa 
khoa Hải Ngoại. Lê Ngọc Hải 

  Đánh giá hoạt tính androgen và 
tác dụng trên mô hình gây suy 
giảm sinh sản bằng natri 
valproat của TD0014 trên thực 
nghiệm.  Mai Phương Thanh 
(ĐH Y Hà Nội) 

  Nghiên cứu sự biến đổi chất 
lượng của tinh trùng chuột nhắt 
trắng sau chết theo thời gian. 
Nguyễn Thị Dung (HVQY) 

  Hiệu quả điều trị rối loạn cương 
bằng tadalafil liều 5mg  hàng 
ngày . Võ Minh Nhật ( BV ĐH Y 
Dược Huế ) 

  Nghiên cứu rối loạn chức năng 
tình dục ở phụ nữ sau sinh 
đường âm đạo có cắt khâu tầng 
sinh môn. Lê Sỹ Phúc An ( ĐH 
YD Huế) 

  Có cần chỉ định siêu âm bìu 
trong đánh giá khả năng sinh 
sản nam. Nguyễn Phước Thành 
Nhân (BV TW Huế) 

  Xuất tinh sớm: Sinh bệnh học và 
điều trị hiện nay. Nguyễn 
Phương Hồng 

  Sử dụng Androgel trên bệnh 
nhân dương vật nhỏ: những kết 
quả ban đầu. Nguyễn Bá Hưng 
BV Nam Học – Hiếm muộn HN) 

     Nghiên cứu tác dụng của viên 
nang trường xuân cb lên hành vi 
tình dục trên chuột cống đực 
trưởng thành. Nguyễn Hoàng 
Ngân (HV QY) 

     Nghiên cứu một số thay đổi hoạt 
động tình dục sau điều trị tăng 
sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng 
cắt nội soi qua niệu đạo (Hà 
Ngọc Mạnh) 

  Thảo luận   Thảo luận   Thảo luận 

12:00           

14:00 Bệnh lý cơ quan sinh dục ( Lê 
ĐÌnh Khánh, Trƣơng Hoàng 

Minh ) 

  Vô sinh (Lê Minh Tâm, Mai Bá 
Tiến Dũng ) 

  Bệnh lý cơ quan sinh dục ( 
Nguyễn Khoa Hùng, Từ Thành 

Trí Dũng) 



  Tranh luận: Điều trị giãn tĩnh 
mạch thừng tinh . Nguyễn 
Quang (BV Việt Đức), Lê Anh 
Tuấn (BV 103), Phạm Ngọc 
Hùng (BVTW Huế) 

  Xác thực độ tin cậy và hiệu lực 
của “phiên bản dịch tiếng việt 
chỉ số chức năng tình dục nữ - 
FSFI” ở bệnh nhân vô sinh. Hồ 
Thị Thanh Tâm ( CĐ YT Khánh 
Hòa) 

  Viêm tắc bạch mạch dương vât 
không thuộc nhóm bệnh hoa liễu 
báo cáo nhân 2 trường 
hợp.Nguyễn Xuân Mỹ (BV ĐH 
YD Huế) 

  Thuyên tắc tĩnh mạch lưng 
dương vật : báo cáo một trường 
hợp . Võ Minh Nhật (BV ĐH YD 
Huế) 

  Hội chứng buồng trứng đa nang 
không ảnh hưởng đến sự phát 
triển phôi giai đoạn phân cắt . 
Nguyễn Văn Trung (ĐH YD 
Huế) 

  Một số bệnh lý da liểu lây qua 
đường quan hệ tình dục. Lê Cao 
Nguyên (BV ĐH YD Huế) 

  Sử dụng mảnh ghép tĩnh mạch 
hiển trong điều trị bệnh lý cong 
dương vật (Peyronie’s ) Nguyễn 
Nhật Minh BV ĐH YD Huế 

  So sánh hiệu quả chuyển phôi 
nang rã đông giữa thời điểm trữ 
phôi giai đoạn phân cắt và giai 
đoạn phôi nang . Nguyễn Thị 
Thái Thanh ( DHYD Huế) 

  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 
và kiểu gen HPV trên bệnh nhân 
sùi mào gà tại bệnh viện Đại học 
Y Dược Huế.  Nguyễn Thị Trà 
My ( BV ĐH Y Dược Huế ) 

  Kỹ thuật khâu gấp bao trắng thể 
hang trong điều trị  cong DV mắc 
phải - BV Bình Dân  

  Khảo sát tác dụng của viên 
nang ks (dâm dương hoắc, cửu 
thái tử, đinh lăng và bạch quả) 
trên nồng độ testosteron trong 
huyết tương, cân nặng và mô 
học tinh hoàn của chuột nhắt 
trắng đực khi gây suy giảm sinh 
dục bằng phóng xạ. Nguyễn Lê 
Việt Hùng ( TH HCM) 

  Đặc điểm của xét nghiệm nuôi 
cấy vi sinh của bệnh nhân điều 
trị ngoại trú tại trung tâm nam 
học – bệnh viện Hữu nghị Việt 
Đức,  Bùi Văn Quang ( BV Việt 
Đức) 

  Đánh giá hiệu quả phẫu thuật 
thắt và cắt tĩnh mạch tinh vi 
phẫu trong điều trị vô sinh nam 
tại bệnh viện đa khoa Tâm Anh. 
Phạm Quang Trung  (BV Tâm 
Anh Hà nội) 

  Chỉ định phẫu thuật trích tinh 
trùng thực hiện thụ tinh ống 
nghiệm trong vô tinh. Mai Bá 
Tiến Dũng ( BV Bình Dân) 

  Đánh giá hiệu quả của 
moxifloxacin  trong điều trị  viêm 
niệu đạo do lậu và viêm niệu đạo 
không do lậu  tại Bệnh viện Quốc 
tế Phương Châu. Hồ Thanh Út ( 
BV Phong Châu)                    

   Báo cáo một trường hợp cắt túi 
tinh 2 bên nội soi trong điều trị 
xuất tinh máu tại trung tâm Nam 
học- bệnh viện Hữu nghị Việt 
Đức Nguyễn Hữu Thảo (BV Việt 
Dức) 

  “Stres oxi hóa” và vô sinh nam 
giới: sinh lý bệnh học và lợi ích 
điều trị bằng các chất chống oxi 
hóa. Nguyễn Phương Hồng 

  Ứng dụng kỹ thuật Realtime-
PCRđể xác định nhanh vi khuẩn 
chí hệ tiết niệu sinh dục. Nguyễn 
Thị Trang. (ĐH Y Hà Nội) 

   Lún dương vật bẩm sinh ở trẻ 
em. Nguyễn Phương Hồng 

      Đánh giá kết quả điều trị viêm 
tinh hoàn, mào tinh hoàn tại 
trung tâm nam học- bênh viện 
Hữu nghị Việt Đức, Trịnh Hoàng 
Giang ( BV Việt Đức) 

  Thảo luận   Thảo luận   Thảo luận 

15:15 Giải lao   Giải lao   Giải lao 

15:30 Bệnh lý cơ quan sinh dục 
(Đàm Văn Cƣơng, Phạm Ngọc 

Hùng) 

  Vô sinh (Lê Minh Tâm, Nguyễn 
Phƣơng Hồng) 

  Bệnh lý cơ quan sinh dục 
(Hoàng Văn Tùng, Nguyễn 

Khắc Lợi) 

  Tranh luận: Tăng kích thước 
dương vật . Đàm Văn Cương 
(ĐH YD Cần Thơ), Mai Bá Tiến 
Dũng (BV Bình Dân) ,Nguyễn 
Nhật Minh ( BV ĐH YD Huế) 

  Đánh giá kết quả vi phẫu hút 
tinh trùng mào tinh & trữ lạnh. 
Mai Bá Tiến Dũng (BV Bình 
Dân) 

  Đánh giá kết quả cắt bao quy 
đầu bằng stapler tại khoa ngoại 
tiết niệu bệnh viện Trung ương 
Huế. Phan Hữu Quốc Việt (BV 
TW Huế) 

  Kết qủa sau theo dõi lâu dài các 
bệnh nhân điều trị biến chứng 
sau mổ dị tật lỗ tiểu thấp . Lê 
Anh Tuấn (BV 103)  

  Đánh giá hiệu quả tìm tinh trùng 
và tỷ lệ thành công của IVF/ICSI 
bằng kỹ thuật MicroTESE tại 
Bệnh viện Nam học - Hiếm 
muộn Hà Nội. Đinh Hữu Việt ( 
BV Nam học Hiếm muộn HN) 

  Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý  và 
thái độ xử trí ở bệnh nhân đau 
bìu .  Lê Đình Đạm ( BV ĐH Y 
Dược Huế ) 



  Nhân một trường hợp lách sinh 
dục: cắt lách phụ nội soi và xem 
lại y văn. Nguyễn Duy Khánh  ( 
BV Việt Đức) 

  Hiệu quả điều trị  tinh trùng thiểu 
nhược quái tinh trên bệnh nhận 
giãn tĩnh mạch tinh. Bs. Lê Vũ 
Tân (BV Bình Dân) 

  Ung thư dương vật : thách thức 
trong điều trị. Bs Trần Đoàn 
Thiên Quốc . (BV Bình Dân) 

  Tỉ lệ tinh hoàn ẩn và kết quả 
phẫu thuật  hạ tinh hoàn ẩn của 
trẻ em dưới 6 tuổi tại thành phố 
cần thơ.Đặng Hoàng Minh. (ĐH 
YD Cần Thơ) 

  Đánh giá phân mảnh DNA tinh 
trùng bằng phương pháp khảo 
sát cấu trúc nhiễm sắc chất 
(SCSA). Dương Nguyễn Duy 
Tuyền (BV Mỹ Đức TP HCM) 

  Ung thư tinh hoàn: cắt bướu tinh 
hoàn hay cắt tinh hoàn. Mai Bá 
Tiến Dũng (BV Bình Dân) 

  nhân một trường hợp nhồi máu 
một phần tinh hoàn trái tại bệnh 
viện trường đại học Y Dược Cần 
Thơ. Lê Thanh Bình (ĐH YD 
Cần Thơ) 

     Tiểu không kiểm soát ở nam: đặt 
vơ vòng nhân tạo hay lưới nâng 
đỡ. Mai Bá Tiến Dũng (BV Bình 
Dân) 

  Thảo luận   Thảo luận   Thảo luận 

17:00 BẾ MẠC   BẾ MẠC   BẾ MẠC 

 


