
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 48/SYT-NVY 

V/v đẩy mạnh truyền thông để đảm 

bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 

khi sinh con 

  

An Giang, ngày  07  tháng  01  năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện Sản Nhi; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh;  

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Bệnh viện tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, thông tin từ một số địa phương trong cả nước, một bộ phận 

người dân đã tham gia cổ súy cho phong trào “thuận theo tự nhiên” – đẻ tại nhà, không 

cho cán bộ y tế chăm sóc mẹ và con, không tiêm vaccin cho mẹ và bé. 

Thực hiện Công văn số 19/BYT-BM-TE ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y 

tế về đẩy mạnh truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con,  

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

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về vai trò, tác dụng của quản lý thai, khám thai 

định kỳ và sinh con tại các cơ sở y tế; nhấn mạnh việc “sinh con tại nhà” là phản khoa học 

có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử 

cung, nhiễm khuẩn,…thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, 

hỗ trợ của cán bộ y tế. 

2. Giám sát, báo cáo kịp thời và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm 

các tập thể, cá nhân cố tình cổ vũ, quảng bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học, ảnh hưởng 

đến tính mạng của người dân theo qui định của pháp luật.  

3. Trong trường hợp phát hiện các trường hợp sinh con tại nhà chuyển đến bệnh 

viện, đề nghị các bệnh viện khám và giải thích cặn kẽ các can thiệp y tế cần thiết với mẹ và 

bé. Nếu sản phụ hoặc người được ủy quyền vẫn không cho thực hiện, cần đề nghị sản phụ 

hoặc người được ủy quyền ký cam kết để phòng tránh các hệ lụy về sau, đồng thời gửi báo 

cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế theo quy định. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Công văn số 19/BYT-BM-TE. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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