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Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Đại học Y - 
Tokyo năm 2015.

Hiện nay, Bác là giảng viên Bộ môn X quang 
Răng Hàm Mặt, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường 
Đại học Y Dược TP.HCM. 



Bác sĩ  LÂM ĐẠI PHONG

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Đại học Y - Tokyo năm 2015.

Hiện nay, Bác là giảng viên Bộ môn X quang Răng Hàm Mặt, Khoa Răng Hàm Mặt, 
Trường Đại học Y Dược TP.HCM. 

Bác sĩ Lâm Đại Phong đã trình bày trong rất nhiều hội thảo khoa học và hội nghị về các 
chủ đề nội nha, chẳng hạn như:

• Một kỹ thuật mới trong ghép xương hở 
hàm ếch phế nang cho vị trí cấy ghép nha 
khoa ở bệnh nhân sứt môi và vòm miệng. 
Cleft Palate Craniofac J. 2018 Feb; 
55(2):180-188. Doi: 10.1177/1055665617723 
633. Epub 2017 Dec 14.

• Phân biệt các khối u tuyến nước bọt lành 
tính và ác tính: tiêu chí chẩn đoán và độ 
chính xác của MRI tăng cường độ tương 
phản động với độ phân giải thời gian cao. 
Br J Radiol. 2015 May; 88(1049): 20140 
685. Epub 2015 Mar 20.

• Nồng độ fluoride trong nước uống đóng 
chai tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 
Kỷ yếu nghiên cứu khoa học, Khoa Răng 
Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. HCM, Việt Nam, 
2009. Nhà xuất bản Y tế.

• Hội nghị khoa học thường niên IADR-SEA & SEAADE lần thứ 28 năm 2017, Đài Bắc, 
Đài Loan.

• Phiên họp toàn thể lần thứ 94 của IADR 2016, Seoul, Hàn Quốc.

• Đại hội X quang nha khoa-hàm mặt quốc tế lần thứ 19 tại Bergen Na Uy năm 2013.



DESCRIPTION WORKSHOP

Kể từ lúc ra đời cho đến nay, CBCT đã có những bước 
tiến vượt bậc để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và 
điều trị của chuyên ngành chuyên ngành răng 
hàm mặt, trong đó, nổi bật nhất là phẫu thuật 
miệng, cắm ghép implant và nội nha. Bởi với 
việc hỗ trợ của CBCT, người bác sĩ có thể 
khảo sát được những vùng không thể quan 
sát trực tiếp, khắc phục được những nhược 
điểm của hình ảnh 2D; và nhờ sự cải tiến 
không ngừng, những sai sót liên quan đến 
kỹ thuật và đặc tính vật lý phân kỳ của 
chùm tia X ngày càng được khắc phục để 
nâng cao tính hiệu quả, chính xác của công 
cụ hỗ trợ.

Sự cải tiến đầu tiên luôn được ưu tiên đó chính là 
liều xạ ngày càng được tối ưu hoá cho từng 

lứa tuổi, từng loại hình điều trị. Tiếp đến là 
các công cụ giải pháp để hạn chế các 
nhiễu ảnh và những hình ảnh liên quan 
đến giới hạn của thuật toán tạo ảnh 
CBCT. Và không thể thiếu được đó chính 
là sự cân bằng của các thông số liên quan 
đến trường quan sát (FOV), độ phân giải 

(resolution), độ sâu bit (bit depth)…và liều 
xạ. Sự lựa chọn các thông số này ảnh hưởng 

đến khả năng chẩn đoán chính xác của các 
tổn thương bệnh lý có liên quan, điểm mốc giải 

phẫu quan trọng, độ chính xác của các phép đo trên 
xương, sự phối hợp với các hệ thống phần mềm thứ ba và cuối cùng là sự ảnh hưởng 
lên sức khoẻ của bệnh nhân và môi trường xung quanh.

Trong phần trình bày này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những cập nhật của CBCT 
với những công cụ giúp khắc phục các hạn chế trước đó, sự chia sẻ các protocol chỉ 
định cho các trường hợp khảo sát phổ biến và các ca lâm sàng liên quan.



TIME LINE

08:00 AM

09:00 - 09:45 AM

Check-in.

Lý thuyết: BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC CỦA CBCT 
TRONG NHA KHOA.

Số tài khoản: 89589929 - Thiều Thị Mỹ Châu
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

Nội dung chuyển khoản:
Họ tên học viên + SĐT + CBCT19.8

Thông tin chuyển khoản

Học phí: 800.000vnđ/bác sĩ
QUANTITY OF DENTISTS: 20 dentists

Đăng ký
online

tại đây

Liên hệ tư vấn và đăng ký

MS.THẢO 0376 84 77 38

Website: www.dentech.vn   -   Email: info@dentech.vn

12 Hạ Yên, Q. Cầu Giấy, Hà Nội133 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0939 97 69 69


