
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3225/SYT-NVY 

V/v tăng cường công tác dự phòng, 

phát hiện và xử trí tai biến do gây tê 

vùng giảm đau trong sản khoa 

  

An Giang, ngày  25  tháng  11  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 6903/BYT-BM-TE ngày 22 tháng 11 năm 2019 

của Bộ Y tế về tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây 

tê vùng giảm đau trong sản khoa;  

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

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác 

sỹ, kỹ thuật viên và điều dưỡng làm công tác gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu về 

dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng của thuốc tê; 

2. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu 

các trường hợp tai biến do dùng thuốc gây tê; 

3. Phát hiện sớm các trường hợp xảy ra biến cố bất lợi liên quan đến thuốc tê, 

lập báo cáo gửi về Trung tâm DI &ADR Quốc gia (đồng gửi về Sở Y tế) theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 1088/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 04/4/2013 về việc hướng dẫn 

hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám chữa bệnh; 

4. Nghiêm túc thực hiện Công văn số 5069/BYT-BM-TE ngày 29/8/2019 của 

Bộ Y tế về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai. Thực hiện 

tốt 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; 

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

trình chuyên môn trong theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trước, 

trong và sau khi sinh nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Công văn số 6903/BYT-BM-TE; 

- Công văn số 5069/BYT-BM-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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