
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2178/SYT-NVY 

V/v sử dụng phương pháp vô cảm 

gây tê vùng trong mổ lấy thai 

An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2019 

 

   Kính gửi: 

        - Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

        - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

         - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

        - Bệnh viện Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân. 

 

 Thực hiện Công văn số 4519/BYT-BM-TE ngày 06/08/2019 của Bộ Y tế 

về việc sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai.  

 Nhằm giảm thiểu các ta biến dẫn tới tử vong của sản phụ, sơ sinh liên 

quan đến gây tê vùng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Không áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong các trường hợp 

sản phụ có nhau tiền đạo thể trung tâm hoặc bán trung tâm, nhau bong non, nhau 

cài răng lược, dọa vỡ tử cung, sản giật, suy thai cấp, mổ lấy thai cấp cứu, có rối 

loạn đông máu, có bệnh lý nhiễm trùng toàn thân, có tăng áp lực nội sọ, bệnh lý 

tim mạch. 

 2. Cân nhắc năng lực cán bộ, điều kiện cấp cứu và đánh giá kỹ tình trạng 

người bệnh khi áp dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng ở các trường hợp sản 

phụ có tiền sản giật. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ 

gây mê hồi sức. Sản phụ cần được bác sĩ gây mê hồi sức khám kỹ trước khi áp 

dụng phương pháp vô cảm, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu có thể 

xảy ra. 

 3. Tuân thủ các quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt các quy 

trình theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ 

nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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