
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v phối hợp xử trí các trường hợp 

người sử dụng ma túy nuốt dị vật 

An Giang, ngày  05  tháng 02  năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Công an tỉnh; 

     - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

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

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 402/CAT-PC04 ngày 03/02/2021 của 

Công an tỉnh An Giang về việc phối hợp xử trí các trường hợp người sử dụng 

ma túy nuốt dị vật. Về việc này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Trường hợp người sử dụng ma túy nuốt dị vật, tự gây thương tích, khai 

báo bệnh… đề nghị cán bộ y tế của Cơ sở cai nghiện ma túy sơ cấp cứu ban đầu 

và đánh giá tình trạng hiện tại, nếu vượt quá khả năng thì liên hệ với cơ sở y tế 

gần nhất để được hỗ trợ về chuyên môn.  

2. Trường hợp người nghi có sử dụng ma túy nhịn tiểu, không hợp tác để 

xác định có sử dụng ma túy, cán bộ y tế có thể sử dụng các biện pháp khác đã 

được Bộ Y tế cho phép để xác định tình trạng sử dụng ma túy.  

Đề nghị các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp, hỗ trợ Cơ sở cai nghiện ma túy và các lực lượng chức năng 

thực hiện các nội dung trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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