SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN SẢN - NHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 877 /BVSN-KHTH

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2019

v/v tổ chức chương trình tập huấn
‘Các phương pháp Vô cảm trong
phẫu thuật lấy thai’
Người ký: Bệnh viên
Sản Nhi
Email:
bvsn.syt@quangninh.go
v.vn
Cơ quan: Sở Y tế, Tỉnh
Quảng Ninh
Thời gian ký:
09.07.2019 09:18:45
+07:00

Kính gửi:

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
Các đơn vị điều trị trong địa bàn tỉnh;

Thực hiện Công văn số 1352/SYT-NVY ngày 04/06/2019 của Sở Y tế
tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh sử dụng phương pháp vô cảm trong phẫu
thuật lấy thai, Bệnh viện Sản - Nhi đ
ựng Kế hoạch số 789/KH-BVSN
ngày 20/06/2019 về việc tổ chức tập huấn ‘Các phương pháp vô cảm trong phẫu
thuật lấ thai’ vào ngày 04/07/2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn b o số 2
(Bão MUN), Bệnh viện Sản Nhi đ thông báo ho n lịch tổ chức tập huấn để các
đơn vị chủ động ứng phó.
Vì vậy, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Sở Y tế giao, Bệnh viện Sản
Nhi tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các đơn vị bố trí cán bộ tham dự chương trình
tập huấn (theo danh sách đã đăng ký)
1. Nội dung: Chi tiết theo phụ lục đính kèm
2. Thời gian: 13h30 - 16h00, ngày 12/07/2019
3. Địa điểm: Hội trường 1, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh.
Xin trân trọng thông báo./
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Lưu: VT, KHTH.

Người ký: Nguyễn Quốc
Hùng
Email:
nguyenquochung.bvsn@qu
angninh.gov.vn
Cơ quan: Bệnh viện Sản
Nhi, Sở Y tế, Tỉnh Quảng
Ninh
Chức vụ: Giám đốc Bệnh
viện Sản Nhi Quảng Ninh
Thời gian ký: 09.07.2019
08:49:27 +07:00

Nguyễn Quốc Hùng

Phụ lục
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
‘Các phương pháp vô cảm trong phẫu thuật lấy thai’
Thời gian

Nội dung

Người
trình bày

13h30 - 13h45

Đón tiếp Đại biểu

13h45 - 14h00

Phát biểu khai mạc

14h00 - 14h30

Giải pháp giảm tỷ lệ phẫu thuật lấy BSCKII. Bùi Minh Cường
Nhóm trợ giảng
thai theo phân loại của Robson.

14h30 - 15h30

Các phương pháp vô cảm trong phẫu BSCKI. Lương
thuật lấy thai: Chỉ định, tai biến Kiên
thường gặp và kinh nghiệm xử trí.
Nhóm trợ giảng

15h30 - 16h00

Thảo luận, giải đáp thắc mắc
Kết thúc tập huấn

L nh đạo Sở Y tế

Trung

