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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HỘI GHÉP TẠNG VIỆT NAM Độc lập -  Tự Do - Hạnh Phúc 

 

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG  

CÁC PHÁC ĐỒ HƯỚNG DẪN GHÉP TẠNG VIỆT NAM    

                                                    ----------------------- 

 

1. MỤC TIÊU:                   

           Nhằm mục đích thống nhất và cập nhật những quan điểm và hướng dẫn mới trong lĩnh vực 

theo dõi và điều trị sau ghép thận, xin trình thường vụ Ban Chấp Hành Hội Ghép Tạng Việt Nam 

“đề án xây dựng các phác đồ hướng dẫn ghép tạng Việt Nam” . 

           Nội dung phác đồ hướng dẫn sẽ gồm 3 chương là :  

- Phác đồ hướng dẫn chọn người hiến và người nhận tạng: thận, gan, tim, tuỵ tạng, phổi 

- Phác đồ hướng dẫn phẫu thuật và hồi sức ghép tạng: thận, gan, tim, tuỵ tạng, phổi 

- Phác đồ hướng dẫn theo dõi và điều trị sau ghép: thận, gan, tim, tuỵ tạng, phổi 

2. NỘI DUNG: 

2.1.  Nội dung chính là “Các phác đồ hướng dẫn ghép tạng Việt Nam”. 

2.2. Như vậy các phác đồ hướng dẫn sẽ là Ghép thận, Ghép gan, Ghép tim, Ghép Tuỵ 

tạng, sau này sẽ là ghép phổi, ghép ruột non. 

2.3.Các phác đồ hướng dẫn theo loại tạng được ghép, ghép đa tạng sẽ được chọn ghi trong 

1 trong những tạng có liên quan nhiều nhất. Thí dụ : Phác đồ hướng dẫn ghép gan, sẽ  

bao gồm chương “Ghép đa tạng Gan- thận”; Phác đồ hướng dẫn ghép tuỵ tạng, sẽ bao 

gồm chương “Ghép đa tạng thận-Tuỵ”. 

2.4. Các nội dung chung như “ hướng dẫn vận động hiến tạng khi còn sống, sau khi chết” 

sẽ  thực hiện riên 1 phác đồ. 

2.5. Những vấn đề mang tính lý thuyết như: Miễn dịch ghép, Thải ghép sẽ không có phần 

nói riêng mà chỉ thể hiện qua các hướng dẫn bằng thực hành. 

3. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN: 

                3.1. Họp thường vụ BCH Hội thông qua đề án, có mời thêm các chuyên 

viên lâm sàng. Mục tiêu là đề cử ra Ban soạn thảo và quy chế thông qua Thường vụ 

BCH. 

                   Dự tính họp vào thứ bảy 09/01/2016 tại KS Nikko, dường Nguyễn Văn 

Cừ , tp HCM). 

              3.2. Các ban soạn thảo được đề cử sẽ tự tổ chức những hình thức sinh hoạt 

riên để có các bản thảo hướng dẫn (họp, e mail, teleconference...). Lập biên bản ghi 
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rõ mục tiêu, phương pháp làm việc, nội dụng thống nhất (thống nhất về danh từ, 

thống nhất về chuyên môn). 

       Sản phẩm chính là bản ”Phác đồ hướng dẫn hướng dẫn ghép (tên tạng) Việt Nam. 

        Format của bản hường dẫn này sẽ được Ban thư ký VSOT trình bày cho Thường vụ thông 

qua. 

              3.3.  Tổ chức  02 buổi  Thường vụ Ban chấp hành: 

                            - Thông qua Uỷ ban thường vụ BCH  lần 1.  

                               Trước đó các Uỷ ban soạn thảo phải gửi các biên bản và bản  phác thảo Phác 

đồ cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ gửi  các bản phác thảo cho Ban chấp hành VSOT đển xin ý kiến 

rộng rãi. 

                             - Thông qua Uỷ ban thường vụ BCH  lần 2: thông qua lần cuối trước khi gửi in 

phát hành. 

 Lịch làm việc dự kiến như sau: 

Địa đim Thời gian dự kiến Nội dung 

Tp. Hồ Chí Minh 09/01/2016 Họp  Thường vụ BCH thông qua đề án 

Miền Trung  03/2016 Họp  Thường vụ BCH thông qua  lần 1 

Hà Nội 05/2015 Họp  Thường vụ BCH thông qua  lần 2 

 06/2016 In tại Nhà xuất bản Y Học 

 08/2016 Phát hành  tại Hội nghị VSOT 2016 

 

4. TÀI CHÍNH:   

4.1.Đề án sẽ chi thù lao cho các uỷ ban soạn thảo. thành viên Uỷ ban soan thảo có thể 

không giới hạn số lượng. Sẽ có thành viên có nhận thù lao (từ 3 đến 5 người, trong 

đó có 1 thư ký Uỷ ban soạn thảo); các vị thành viên khác là thành viên tình nguyện. 

4.2. Hội sẽ trích Quỹ Hội cho đề án này, số dự chi sẽ do Chủ tịch Hội quyết định. 

4.3. Hội đồng ý nhận tài trợ  cho đề án với điều kiện: 

o Cho phép đơn vị tài trợ hiện diện trên bìa 3 và bìa 4 của bản “Phác đồ hướng 

dẫn..”, chỉ giới hạn nội dung , không quảng cáo trực tiếp sản phẩm. Thí dụ  

“Phác đồ hướng dẫn  này có hận sự tài trợ của hãng dược phẩm Astellas 

Pharma VN” 

o Nội dung  phác đồ phải khách quan theo y học chứng cứ mà hướng dẫn hay 

khuyến cáo. Không nhằm quảng cáo riêng sản phẩm nào, dù có nhận sự tài 

trợ. 

                 Nay kính trình Chủ Tịch và Ban Thường vụ Ban Chấp hành Hội  Ghép tạng VN  

                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12/2015 

                                                                                    Tổng thư ký Hội  Ghép tạng VN 

 

 

                                                                                           GS TS Trần Ngọc Sinh 


