
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1566/SYT-NVY 

V/v sử dụng phương pháp vô cảm 

trong mổ lấy thai. 

  

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện Sản Nhi; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Bệnh viện tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 3105/BYT-BM-TE ngày 04 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ Y tế về chấn chỉnh việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai. Sở 

Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện công văn số 3614/BYT-BM-TE của Bộ Y tế ban 

hành ngày 26/6/2017 về việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai: các 

đơn vị có triển khai phẫu thuật lấy thai KHÔNG sử dụng phương pháp GÂY TÊ 

TỦY SỐNG ở các sản phụ có nguy cơ dẫn đến tai biến như bệnh cảnh tắc mạch ối, 

ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Cụ thể các trường hợp sản phụ có nhau 

tiền đạo thể trung tâm hoặc bán trung tâm, nhau bong non, tiền sản giật nặng, sản 

giật; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ 

sơ sinh; Hướng dẫn Quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

2. Rà soát bổ sung, cập nhật các quy trình khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị, 

nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, giảm 

thiểu tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Công văn 3105/BYT-BM-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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