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CHÆNH NHA – CÔ CHÖÙC NAÊNG
HÔN CAÛ ÑIEÀU TRÒ SAI KHÔÙP CAÉN

HOÄI THAÛO CHUYEÂN ÑEÀ

Ñòa ñieåm: KHAÙCH SAÏN SAØI GOØN TOURANE - ÑAØ NAÜNG
Thôøi gian: 10.05.2016

Dieãn giaû:
Dr. Gamaliel Urbi, DMD, DIBO

Nha syõ Cô Chöùc Naêng
Caáp baèng bôûi Hoäi Chænh Nha Quoác Teá

Hoäi Chænh Nha Quoác Teá, Myõ

Phieân dòch:
BS. Phaïm Leä Quyeân

Toát nghieäp Baùc só Y Hoïc Nha Khoa taïi Ñaïi Hoïc Centro Escolar, 1990
Cöïu phoù giaùo sö, Khoa Nhi vaø Chænh Nha, Ñaïi Hoïc Centro Escolar
Môû roäng theo doõi vaø traûi nghieäm thöïc haønh Chænh nha trong 24 naêm qua
Toát nghieäp sau ñaïi hoïc ngaønh Chænh Nha khoa Chænh Nha Tieán Boä, Singapore, 1998-2000
Cöïu Chuû tòch Hoäi Chænh Nha Quoác Teá (IAO), khu vöïc Philippine
Nhaän baèng cuûa Hoäi Ñoàng Chænh Nha Quoác Teá (IAO-USA)
Chöùng nhaän nhaø Huaán Luyeän Hoäi Ñoàng Chænh Nha Quoác Teá (IAO-USA)
Chöùng nhaäân nha só Cô Chöùc Naêng vaø laøm vieäc thaân caän cuøng Baùc só Chris Farrel (Nhaø saùng laäp 
MRC, Australia)
Chuû phoøng khaùm MRC CLINICS taïi Philippine (phoøng khaùm chænh nha soá 1 Chaâu AÙ, ñöôïc daønh 
rieâng cho chænh nha Cô Chöùc Naêng vaø giôùi haïn ñieàu trò cho treû em trong ñoä tuoåi töø 5-15 tuoåi. OÂng 
ñaõ chaån ñoaùn vaø ñieàu trò gaàn 3.000 beänh nhaân coù beänh lyù chænh nha Cô Chöùc Naêng 
Thaønh vieân, Dieãn giaû Hoäi Nha khoa Philippine
Nhaø saùng laäp vaø hôïp taùc Hoäi Chænh Nha Chaâu AÙ (AAMO) vôùi thaønh vieân treân toaøn theá giôùi
Giaûng daïy roäng raõi ôû Philippines, Baéc Kinh, Thöôïng Haûi Trung Quoác, Singapore, Thaùi Lan, Ñaøi Loan 
vaø gaàn ñaây laø AÙo, Texas, vaø Cerritos, California, USA veà chænh nha Cô Chöùc Naêng, TMD vaø Y hoïc 
giaác nguû.
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2000 – 2006: Theo hoïc vaø laáy baèng Baùc só Raêng Haøm Maët (DDS), 
Khoa Raêng Haøm Maët, Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP.HCM
2006 – 2009: Theo hoïc vaø laáy baèng Chuyeân khoa Chænh hình raêng maët, 
Khoa Nha, Ñaïi hoïc Bordeaux, Phaùp
2010 – 2012: Giaûng Vieân Boä moân Nha Khoa Cô sôû, phaân moân Caén Khôùp, 
Khoa Raêng Haøm Maët, Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP.HCM
2012 – nay: Giaûng Vieân Boä moân Chænh hình raêng maët, Khoa Raêng Haøm Maët, 
Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP.HCM



Gửi đến quý đồng nghiệp,

Như các bạn đã biết, hành trình của tôi trong lĩnh vực chỉnh nha đã rẽ trái 
trong những năm gần đây. Tôi trở nên quan tâm hơn đến sự khấp khểnh ở 
các hàm răng, có thể đó là dấu hiệu của sự mất cân bằng nào đó về dinh 
dưỡng, tư thế, hơi thở và giấc ngủ.

Từ sự nghiên cứu đó, tôi liên kết với một nhóm các bác sĩ và nha sĩ từ rất 
nhiều nền tảng khác nhau, những người có thể thấy được sự mất cân bằng 
đó ảnh hưởng như thế nào đến bệnh nhân của họ. Đột nhiên tôi nhận ra 
rằng đại bộ phận người dân đang mắc những căn bệnh mãn tính không 
truyền nhiễm của nền văn minh hiện đại như bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ, 
vấn đề chú ý và học hỏi (ADHD/ADD…) các vấn đề về hô hấp như hen 
suyễn, dị ứng, béo phì, ngưng thở khi ngủ cũng như răng phát triển lệch lạc 
– tất cả đều trở nên những căn bệnh phổ biến. Từ nhóm này, tôi thành lập 
nên Hội Chỉnh Nha Myofunctional Châu Á, tập trung vào những vấn đề đó, 
cố tìm ra các căn bệnh phổ biến và kết hợp chúng vào thực tiễn hàng ngày.

Chính từ những vấn đề đó, chúng tôi muốn mời bạn tham dự hội nghị 
chuyên đề hiếm có về các vấn đề hô hấp và sự phát triển não bộ trẻ em. Nó 
bao gồm cái nhìn về sự hô hấp ở trẻ sơ sinh, rối loạn hơi thở khi ngủ ở trẻ, 
sự ảnh hưởng đến việc hình thành khuôn mặt và các cách tiếp cận điều trị 
khác nhau.

Nếu bạn đã từng nghe bài giảng này trước đó, chắc hẳn bạn biết chủ đề này 
quan trọng như thế nào, nếu bạn chưa nghe, thì đây là lời giới thiệu tuyệt 
vời về chủ đề này.

Hãy dành một ngày cho chủ đề này. Tài liệu được đính kèm. Mọi thông tin 
chi tiết vui lòng xem tại đây.

Với tất cả lòng chân thành,

Dr Gamaliel Urbi



8:30 – 9:00 Ñoùn khaùch
 Giôùi thieäu dieãn giaû Dr Gamaliel Urbi
9:00 – 10: 30 Giôùi thieäu veà heä thoáng chænh nha Cô Chöùc Naêng
 Sai chöùc naêng moâ meàm vaø Söï Phaùt Trieån Haøm
 Ñieàu trò sôùm sai khôùp caén vaø toång hôïp caùc ca ñieàu trò

10:30 – 10:45 Nghæ giaûi lao

10:45 – 12:00  Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò taät thôû mieäng
 Caûi thieän cho göông maët caân ñoái vaø hôi thôû khoûe maïnh
 Caùch söû duïng hieäu quaû khí cuï MRC döïa treân nghieân cöùu cuûa 

Tieán só German Ramirez

12:00 – 13:00 AÊn tröa
13:00 – 14:00 Giaûi thích toaøn dieän veà tính hieäu quaû cuûa töøng loaïi khí cuï 

Cô Chöùc Naêng
14:00 – 14:30 Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò roái loaïn Khôùp Thaùi Döông Haøm
14:30 – 14:45  Nghæ giaûi lao
14:45 – 16:00  Ñieàu trò sai khôùp caén Haïng 2 vaø Haïng 3 vôùi phöông phaùp 

chænh Cô Chöùc Naêng
16:00 – 17:00 Tö vaán ban ñaàu, Höôùng daãn caùc baøi taäp cô, Theo doõi vaø 

höôùng daãn beänh nhaân, Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng
 Caùch ñeå thöïc haønh vôùi caùc khí cuï trong heä thoáng MRC

LÒCH TRÌNH HOÄI THAÛO

NGHIEÂN CÖÙU CAÙC CA ÑIEÀU TRÒ

NGAØY ÑAÀU TIEÂN
ÑIEÀU TRÒ BAÈNG MYOBRACE® SYSTEM

SAU 12 THAÙNG DUØNG
MYOBRACE® SYSTEM

Hình daïng khung haøm döôùi phaúng deït coøn haøm 
treân hình daïng chöõ V gaây ra tình traïng chen chuùc 
raêng phía tröôùc haøm döôùi vaø treân.

• MYOBRACE® giuùp caûi thieän hình daïng khung 
haøm phía tröôùc vaø saép raêng thaúng haøng. Göông 
maët ñöôïc caûi thieän nhôø löôõi ñaët ñuùng vò trí.

•



Haõy lieân heä vôùi Nha Só cuûa baïn ñeå bieát thoâng tin vaø nhaän taøi lieäu, DVD veà caùc 
ca ñieàu trò chænh nha cuûa MRC HOAËC THAM GIA CAÙC KHOÙA HOÏC VEÀ 

HEÄ THOÁNG CHÆNH NHA MYOBRACE ñöôïc toå chöùc bôûi 
Coâng Ty N.K.LUCK Vieät Nam vaø Myofunctional Research Co.

Phaàn lôùn treû em coù raêng moïc chen chuùc vaø haøm bò 
leäch laïc. Caùc nghieân cöùu toaøn dieän cho thaáy thoùi quen 
thôû mieäng, ñaåy löôõi, nuoát sai vaø muùt ngoùn tay – ñöôïc 
bieát nhö laø caùc thoùi quen xaáu veà cô chöùc naêng – laø 
nguyeân nhaân thaät söï ñöa ñeán sai khôùp caén. Caùc thoùi 
quen naøy giôùi haïn söï phaùt trieån soï – maët cuûa treû daãn 
ñeán caùc vaán ñeà veà chænh nha.

* Phí seõ ñöôïc tröø vaøo tieàn haøng khi Nha Só mua saûn phaåm MRC  
   trong ngaøy hoäi thaûo

Vò trí ñaët löôõi khoâng ñuùng 
haïn cheá söï phaùt trieån cuûa 

haøm treân laøm raêng bò 
chen chuùc.

Nuoát sai haïn cheá söï phaùt 
trieån cuûa haøm döôùi laøm 

raêng bò chen chuùc.

Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán 
caùc vaán ñeà chænh nha

Ñoái töôïng tham döï:
• Baùc Só söû duïng heä thoáng 

khí cuï tieàn chænh nha
• Baùc Só chænh hình
• Baùc Só toång quaùt ñieàu trò 

cho treû em
• Baát cöù ai quan taâm ñeán 

vieäc ñieàu trò chænh hình 
nhanh choùng, hieäu quaû, 
tieát kieäm chi phí.

Thôøi gian:
Ñòa ñieåm:

Soá löôïng:

Ngaøy 10 thaùng 05 naêm 2016
Khaùch saïn Saøi Goøn Tourane
Soá 5, Ñoáng Ña, TP. Ñaø Naüng
50 Baùc Só

+ MUA 4 KHÍ CUÏ TAËNG 
   1 HOÄP THUOÁC TEÂ TAÂY BAN NHA & 
   1 VEÙ MÔØI THAM DÖÏ HOÄI THAÛO
+ Hoaëc THAM DÖÏ COÙ PHÍ: 1.200.000Ñ*

Chi phí tham döï:

THÔØI GIAN - ÑÒA ÑIEÅM

ÑAÊNG KYÙ - CHI PHÍ THAM DÖÏ 

Phí bao goàm:
Thuyeát trình 1 ngaøy 8 tieáng, 

AÊn tröa, Caø pheâ vaø traùi caây giöõa giôø,
Taøi lieäu vaø ñóa DVD höôùng daãn.

Lieân heä ñaêng kyù:

Tel: 0919.108.798 - Ms. Ly 
hoaëc (08) 3862 0090 - 5431 9770

Soá löôïng tham döï coù haïn, vui loøng ñaêng kyù 
ngay töø hoâm nay ñeán ngaøy 03/05/2016.

Văn Phòng Chính:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), P. 12, Q. 10, TP. HCM
Tel: (84-8) 3862 0090  |  Fax: (84-8) 3862 0080

nkluck@hcm.vnn.vn
www.nkluck.vn  |  www.vita.com.vn

Văn Phòng Giao Dịch:
171-173, Đường số 9A, Trung Sơn, Bình Chánh, TP. HCM
Tel: (84-8) 5431 9790 - 5431 9770 - 5431 9782 - 5431 9723

30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3632 0199


