
Kính chào Quý đồng nghiệp, 

Kích thích buồng trứng (KTBT) là phác đồ lâm sàng chính và quan trọng trong qui trình IVF/ICSI. Mặc dù KTBT 
trong IVF/ICSI có các cơ sở lý luận và nguyên tắc chính phổ biến, tuy nhiên trong thực hành lâm sàng vẫn có 
nhiều quan điểm khác nhau, phác đồ khác nhau trong các chỉ định chưa có đủ chứng cứ y học. Đây là những 
vấn đề thường xuyên được đề cập và thảo luận tại các diễn đàn chuyên ngành.  

Trong �nh hình đó, các chuyên gia thuộc Hội Sinh sản và Phôi học người Châu Âu (ESHRE) đã biên soạn Hướng 
dẫn lâm sàng về KTBT trong IVF/ICSI dựa trên các bằng chứng y học mới nhất hiện nay. Đây là hướng dẫn lâm 
sàng chính thức đầu �ên về KTBT trong IVF/ICSI trên thế giới. Tài liệu này được ESHRE chính thức công bố 
tháng 10/2019 và đã được HOSREM tổ chức biên dịch để phổ biến cho đồng nghiệp ở Việt Nam vào tháng 
4/2020.  

Nhân dịp này, Đơn vị Đào tạo Y khoa liên tục (CME) Bệnh viện Mỹ Đức sẽ phối hợp với HOSREM để tổ chức 
Webinar về KTBT trong IVF/ICSI nhằm giới thiệu các cơ sở lý thuyết và nguyên lý cơ bản của KTBT, đồng thời 
cập nhật các chứng cứ hiện nay về KTBT, dựa trên hướng dẫn lâm sàng mới nhất của ESHRE. Chúng tôi xin chân 
thành cám ơn sự tài trợ của công ty Ferring Việt Nam cho Webinar này. 

Các báo cáo viên của Webinar là những chuyên gia đầu ngành của khu vực và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm 
trong giảng dạy và thực hành lâm sàng về KTBT trong IVF/ICSI. Đối tượng tham dự là các bác sĩ thực hành hỗ 
trợ sinh sản, các bác sĩ có tham gia điều trị hiếm muộn và các đồng nghiệp có quan tâm. 

Thành phần báo cáo viên và điều phối 

Báo cáo viên 

PGS. TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Quốc gia Singapore, bác sĩ 
nội trú Sản Phụ khoa, Tiến sĩ Sản Phụ khoa Đại học Y Dược TPHCM, kinh nghiệm 23 năm về Hỗ 
trợ sinh sản. Hiện là Trưởng Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM, bác sĩ hợp tác Đơn vị Hỗ 
trợ sinh sản IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức. 

BS. Phùng Huy Tuân: Tu nghiệp tại Bệnh viện Quốc gia Singapore, kinh nghiệm 21 năm về Hỗ 
trợ sinh sản. Hiện là Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Vạn Hạnh và bác sĩ hợp tác Đơn 
vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức.  

ThS. BS. Giang Huỳnh Như: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Monash (Úc), kinh nghiệm 16 năm 
về Hỗ trợ sinh sản. Hiện là Phó trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức. 



 

 

 

Điều phối 

ThS. BS. Hồ Mạnh Tường: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Quốc gia Singapore, kinh nghiệm 23 
năm về Hỗ trợ sinh sản. Hiện là Tổng Thư ký HOSREM, Phó Chủ tịch ASPIRE, bác sĩ hợp tác Đơn 
vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức.  

ThS. BS. Đặng Quang Vinh: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Đại học Quốc gia Singapore, kinh nghiệm 
21 năm về Hỗ trợ sinh sản. Hiện là Trưởng Trung tâm, CME Bệnh viện Mỹ Đức, Phó trưởng Đơn 
vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức và Phó Giám đốc, Bệnh viện Mỹ Đức.  

Chương trình dự kiến 

09:00 - 09:10   Khách mời đăng nhập Webinar  

09:10 - 09:15  Phát biểu của Nhà tài trợ 

09:15 - 09:30   Khai mạc – Giới thiệu mục �êu, báo cáo viên và nội dung hội thảo  

   ThS. BS. Đặng Quang Vinh - CME Bệnh viện Mỹ Đức  

09:30 - 10:05  Sinh lý buồng trứng liên quan đến KTBT IVF/ICSI   

   PGS. TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan - Đại học Y Dược TPHCM 

10:05 - 10:30  EBM về kiểm soát LH, KTBT, theo dõi và trigger  

   BS. Phùng Huy Tuân - IVFMD  

10:30 - 10:55  EBM về Hỗ trợ hoàng thể và chuẩn bị NMTC FET  

   ThS. BS. Giang Huỳnh Như  -  IVFMD 

10:55 - 11:25   Thảo luận chung về KTBT IVF/ICSI 

11:25 - 11:30   Bế mạc 


