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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SONG HÀNH PHẪU THUẬT & GÂY MÊ HỒI SỨC 
MỘT SỐ THUẬT NGỮ & TT HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC GMHS 

Mục tiêu - giới thiệu cho sinh viên & các bác sĩ đa khoa biết về: 
1. Lịch sử phát triển song hành phẫu thuật và gây mê hồi sức trên thế giới.           
2. Một số thuật ngữ chuyên ngành gây mê hồi sức & Thông tư 13/2012/TT_BYT v/v Hướng 
dẫn công tác Gây mê hồi sức.  

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SONG HÀNH PHẪU THUẬT & GÂY MÊ HỒI SỨC 
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4000 NĂM TRƯỚC CN (4000 AD) Anno Domini (viết tắt là AD)

GÂY MÊ HỒI SỨC 
3400 AD: Người Sumer được cho là đã 
trồng và thu hoạch cây thuốc phiện ở 
vùng hạ lưu Mesopotamia. Trước khi 
g iớ i th iệu thuốc phiện cho Ấn 
Độ và Trung Quốc cổ đại , các nền văn 
minh này đã tiên phong trong việc sử 
dụng hương cần sa và aconitum.  

Việc sử dụng henbane (Hyoscyamus 
niger) là một loại cây rất độc với hoa 
màu vàng nhạt, đã được sử dụng như một 
phương thuốc dân gian để giảm đau – từ 
Babylon đến Hy Lạp, Ai Cập & Rome.  

 
Sushruta Samhita (Ấn Độ) là người tiên 
phong gây mê và đã thúc đẩy việc sử 
dụng rượu vang đúng cách với hương 
cần sa cho mục đích gây mê. Hình bức 
tượng của Bác sĩ Sushruta tại Đại học 
Phẫu thuật Hoàng gia Úc, Melbourne. 

NGOẠI KHOA 
Ở thời tiền cổ, thuật ngữ “ngoại khoa” không 
chỉ là các phương pháp điều trị bênh mà còn 
là các biên pháp để thực hiên các nghi lễ 
(cúng quỷ thần, lễ siêu thoát). 

4000 AD: người cổ đại đã biết cách thắt và 
khâu buộc, cầm máu vết thương. Dao mổ 
được làm bằng đá vỏ chai (obsidian) có độ 
sắc như thủy tinh, thậm chí có thể vượt trội 
hơn cả dao chế từ kim loại, và kim cương, 
công cụ này cực sắc, sau khi mổ hồi phục 
nhanh, vết mổ gọn gàng hơn, ít để lại sẹo so 
với dao thép tiêu chuẩn. 

 

3000 AD: người Ai Cập đã biết sử dụng 
những loại chỉ được chế tạo từ ruột động vật 
để khâu vết thương và chữa gẫy xương, 
khoan sọ để giải thoát ” thần kinh” cho người 
bênh.  

1400 AD: phát hiện dao phẫu thuật từ di tích 
khảo cổ đời nhà Thương tại phía tây Cảo 
Thành đài tỉnh Hà Bắc. Vào thời điểm đó, 
người ta đã biết sử dụng Biếm thạch (một 
loại đá) để chế tạo các dụng cụ y tế khác 
nhau...



1000 NĂM TRƯỚC CN (1000 AD)

GÂY MÊ HỒI SỨC 
Khi Quảng Tây còn là đất của người Lạc 
Việt (thời Thương Chu người Hoa chưa 
di dân đến đó), lúc bấy giờ người Lạc 
Việt đã biết dùng kim châm để trị bệnh, 
theo Hoàng đế Nội kinh “châm cứu xuất 
phát từ Nam phương”, “Giải mật Hoàng 
đế Nội kinh” cho rằng y thuật châm cứu 
của người cổ Lạc Việt ở Quảng Tây là 
khởi nguồn của y thuật châm cứu Trung 
Quốc, năm 1986 ở Quảng Tây các nhà 
khảo cổ đã đào được hai kim châm cứu 
bằng đồng loại châm cạn. 

 

Người Trung Quốc cổ đã phát phát triển 
thuật châm cứu lên mức cao, khá nhiều 
loại kim châm cứu đã được phát hiện 
trong lăng mộ của Trung Sơn Tĩnh 
vương – Lưu Thắng; ông mất vào 
khoảng 200 năm TCN. 

Người La Mã và người Ai Cập cổ đã biết 
dùng cỏ Mandrake (một loài cây độc có 
quả vàng) để làm cho con người mất đi 
tri giác.  
Các bác sĩ châu Âu thời Trung Cổ cũng 
rất quan tâm đến loại cỏ Mandrake này.  

Các pháp sư người Inca nhai lá coca lấy 
nước (tức cocain) nhổ vào trong vết 
thương để cho người bệnh bị tê vùng đó 
và không còn cảm giác đau đớn. 

NGOẠI KHOA 
460 AD: Vào thời kỳ La Mã cổ đại, 
Hippocrate (người Hi Lạp) đã xuất bản hơn 
70 cuốn sách y học về gẫy xương, sai khớp 
và những bênh cần điều trị ngoại khoa. 
Hippocrate đã biết dùng nước đun sôi để 
nguội và rượu để rửa các vết thương, áp nhiệt 
để đốt các búi trĩ và cầm máu bằng các dùi 
sắt nung đỏ... 

 
 
320 AD: danh y Hi Lạp Herophile đã tiến 
hành phẫu tích tử thi để nghiên cứu về giải 
phẫu người. 
 
310 AD: Erasistrate đã đề xuất phương pháp 
chữa tắc ruột và thoát vị nghẹt bằng mổ 
bụng.  
 
130 AD: Clauduis Galen đã biết luộc dụng cụ 
trước khi sử dụng cho phẫu thuật, sử dụng 
chỉ để thắt mạch máu, chữa các vết thương 
cơ, thần kinh, mạch máu, gẫy xương, sai 
khớp và chích bỏ máu, mổ lợn, khỉ, bò để 
nghiên cứu về giải phẫu. 
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TỪ TK I ĐẾN X Năm 0 trong lịch thiên văn là năm 1 TCN

GÂY MÊ HỒI SỨC 
190 sau công nguyên: Hoa Đà đã dùng 
bột gây tê để mổ vết thương, lấy mũi tên, 
mổ bụng, khoan sọ, thiến hoạn…  

Thuốc gây mê trong giải phẫu của Đông 
y thời cổ đại: Khi nói đến phẫu thuật thời 
cổ đại, người đầu tiên mọi người nghĩ tới 
và công nhận là ông tổ ngành phẫu thuật 
ngoại khoa của Đông y – Thần y Hoa Đà. 
Ông là người phát minh là Ma phí 
tán, loại thuốc gây mê sớm nhất trên thế 
giới. Đây là loại hỗn hợp rượu và thảo 
mộc được dùng qua đường uống. Sau khi 
dùng, toàn thân sẽ mất cảm giác và thầy 
thuốc có thể thực hiện thủ thuật mổ bụng 
cắt bỏ khối u. Đáng tiếc, hiện nay loại 
thuốc này đã bị thất truyền. Tuy nhiên 
sau đó cũng xuất hiện các loại thuốc gây 
mê khác. 

Trong cuốn Ngoại khoa chính tông, Trần 
Thực Công danh y ngoại khoa đời Minh 
có đề cập, khi ông thực hiện thủ thuật 
loại bỏ polyp mũi đã sử dụng ‘Hồi hương 
thảo tán’ gây mê. Đây là loại dùng hai vị 
thuốc Hồi hương thảo, Cao lương 
khương làm thành thuốc gây mê cục bộ. 
Trong sách có miêu tả, trước tiên dùng 
bột Hồi hương thảo tán thổi hai lần vào 
niêm mạc mũi, sau đó dùng một sợi tơ 
đưa vào phần chân của polyp và xoắn 
chặt, kéo ra ngoài một cái, polyp sẽ rụng 
ra. 

Đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, các 
thương nhân Ả Rập đã mang thuốc phiện 
đến Ấn Độ và Trung Quốc.

NGOẠI KHOA 
Ở nửa đầu của công nguyên: Aulus Cornelius 
Celsus – nhà bách khoa toàn thư người La 
Mã đã mô tả tình trạng nhiễm trùng với 4 đặc 
điểm: ”sưng, nóng, đỏ, đau”, về một số 
phương pháp điều trị ngoại khoa. Ông đã biết 
cách thắt buộc mạch máu, chữa vết thương 
bụng, dùng bông và giấm để chữa vết 
thương. 

100 năm sau công nguyên: thời Hoa Đà 
(145-208), đã có nhiều ghi chép về phẫu 
thuật, dụng cụ phẫu thuật như hiện nay bao 
gồm kẹp, kéo đến thời Tống thì những công 
cụ ngoại khoa hoàn chỉnh ngày nay đều có. 
Thủ thuật khâu cũng là phát minh quan trọng 
trong lịch sử ngoại khoa của Đông y. ‘Tang bì 
tuyến’ có thể được hấp thu trong cơ thể nên 
sau khi khâu không cần cắt chỉ. 
Đã có thuốc để khử trùng và cầm máu, bôi 
ngoài da, tắm, giúp da nhanh liền sẹo có tác 
dụng khử trùng và cầm máu rất tốt. 

Theo truyền thống, trong tất cả các phẫu 
thuật do Hoa Đà sáng tạo, chỉ còn một vỏn 
vẹn một kỹ thuật được lưu truyền và áp dụng 
khá rộng rãi đó là thiến. (mô tả khi được thực 
hiện năm 1929 cho thấy đa số người bị thiến 
đều lành hẳn trong vòng 100 ngày, mặc dù có 
khoảng 2% tử vong do chảy máu hoặc nhiễm 
trùng).  
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TK XI ĐẾN XVI

GÂY MÊ HỒI SỨC 
1000: Abu al-Qasim al-Zahrawi, một bác 
sĩ người Ả Rập, xuất bản Kitab al-Tasrif 
gồm 30 tập. Trong cuốn sách này, ông đã 
viết về việc sử dụng thuốc gây mê nói 
chung để phẫu thuật.  

1020: Ibn Sīnā đã mô tả việc sử dụng 
thuốc gây mê dạng hít bằng một miếng 
bọt biển thấm nhuần chất thơm và ma 
túy, được đặt dưới mũi của bệnh nhân 
trong các hoạt động phẫu thuật 

1200: ở Anh, một loại thuốc gọi 
là dwale đã được sử dụng làm thuốc gây 
mê có chứa cồn, chứa mật, thuốc 
phiện, rau diếp... 

1298: Theodoric, người Ý lại ngâm bọt 
biển trong thuốc phiện và để chúng dưới 
mũi của bệnh nhân như một cách để đưa 
thuốc vào não. 

1540: Ether (diethyl ether) được Valerius 
Cordus (Đức) tổng hợp nên, lúc mới 25 
tuổi, lúc đầu ether không được sử dụng 
như một thuốc mê vì là một loại khí rất 
dễ cháy, trong khi thời đó thường thực 
hiện những ca mổ dưới ánh nến. 

NGOẠI KHOA 
1400-1600s: Môn Giải phẫu học trong thời 
kỳ này cũng rất phát triển nhờ các công trình 
ngh iên cứu của Leonard de Vinc i 
(1452-1519), Andreas Vealius ( 1514- 1584), 
Andreas Vesalius (1514-1564), Gabriel 
Fallope (1523-1562) và các nghiên cứu về 
Sinh lý học với các công trình về tuần hoàn 
máu của William Harvey (1587-1657), về 
tuần hoàn bạch huyết của Gaspard Aselli 
(1581- 1626), Fean Pecquet(1622-1674) về tế 
bào và mao mạch của Marcelo Malpighi 
(1628-1694). 

Tước hiệu “cha đẻ của ngành phẫu thuật 
Pháp” được trao cho Guy de Chauliac 
(khoảng 1298-1368), là một thầy thuốc và 
phẫu thuật viên xuất sắc, tác giả của một 
chuyên luận về phẫu thuật vẫn còn được sử 
dụng đến tận thế kỷ 18.  
 

 

1540: nhờ đạt được thoả thuận về phạm vi 
hành nghề mà các phẫu thuật viên không phải 
làm nghề cắt tóc và những ngưòi thợ cắt tóc 
cũng chỉ còn được phép chữa răng. 
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TỪ TK XVII ĐẾN XIX

GÂY MÊ HỒI SỨC 
1689: Takamine 
Tokumei từ Shuri , Vương quốc Ryūkyū 
(nay là Okinawa), được cho là đã biết 
gây mê toàn thân. Ông đã truyền lại kiến 
thức của mình cho các bác 
sĩ Satsuma vào năm 1690 và cho các bác 
sĩ Rykyūan vào năm 1714. 

1772: Khí N2O (nitrous oxide) được 
khám phá bởi Joseph Priestley (trong 
một lần thử nghiệm trộn mạt sắt với acid 
nitric và đun hỗn hợp đó, ông đã thâu 
nhận được một loại khí đặc biệt: làm cho 
lũ chuột lăn ra ngủ như chết...). 

 

1785: Hanaoka Seishū, nhà phẫu thuật 
người Nhật thời Edo đã tạo lại một hợp 
chất có tính chất dược lý tương tự như 
mafeisan của Hoa Đà, ông đã phát triển 
mộ t công thức mà ông đặ t tên 
là tsūsensan có tác dụng gây mê toàn 
thân tương tự. Vào ngày 13 tháng 10 
năm 1804, Hanaoka đã thực hiện phẫu 
thuật cắt bỏ vú một phần cho bệnh ung 
thư vú trên một phụ nữ 60 tuổi tên Kan 
Aiya, sử dụng tsūsensan làm thuốc mê 
toàn thân. 

 

NGOẠI KHOA 
Phải đến những thập kỷ đầu của thế kỷ 
XVIII, chuyên ngành ngoại khoa mới chính 
thức được xã hội công nhận.  

Vào những thập kỷ sau của thế kỷ XIX, đã có 
những bưóc tiến và sự phát triển đáng kể, làm 
tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của ngoại 
khoa trong thế kỷ XX. 

1731: Ở nưóc Pháp, ngày 12 tháng 12, vua 
Lui thứ 15 đã phê chuẩn thành lập Hội ngoại 
khoa.  

1748: Ngày 2 tháng 7, Viện Hàn lâm phẫu 
thuật của nhà vua Pháp được thành lập. 
Chương trình đào tạo về ngoại khoa được 
Pierre Joseph Desault (1744-1795) xây dựng. 

 

1800: Vua George III đã công nhận trưòng 
Đại học Ngoại khoa Hoàng Gia ở Luân Đôn. 

1820: Phẫu thuật trong kỷ nguyên chưa có 
gây mê, khi y học đặc biệt là gây mê gây tê 
chưa phát triển, nhưng phương pháp cắt bỏ tứ 
chi để giữ mạng sống cho người bệnh đã xuất 
hiện. Khi ấy các nhà khoa học tập trung vào 
tốc độ ca phẫu thuật để giúp người bệnh bớt 
đau cũng như chảy ít máu nhất có thể. Mổ 
quá lâu có thể khiến bệnh nhân chết vì đau 
đớn.  Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng lớn 
đến sự chính xác và tỷ lệ thành công của mỗi 
ca mổ. 
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MA PHI TÁN - THUỐC MÊ TRONG LỊCH SỬ 
ĐÔNG Y

MỘT CA CẮT BỎ BÊN VÚ TRÁI NĂM 1675

HANAOKA SEISHŪ , MỘT BÁC SĨ PHẪU THUẬT NGƯỜI NHẬT

ROBERT LISTON THỰC HIỆN CẮT CỤT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG KHÁN GIẢ



1804: Morphin lần đầu tiên được phân 
lập từ thuốc phiện và mất nhiều thời gian 
để “cất cánh”. Điều này phần lớn là do 
các thí nghiệm đầu tiên về morphin trên 
động vật gần như luôn gây chết. Sau khi 
phát minh ra kim tiêm dưới da, morphin 
trở thành một lựa chọn khả thi trong điều 
trị đau và được sản xuất thương mại. 

1831: Chloform được khám phá bởi 
Leubig, Guthrie và Soubeiran. Được sử 
dụng đầu tiên bởi Holmes Coote vào 
năm 1847. Sau đó Sir James Simpson, 
một nhà Sản khoa đưa vào sử dụng trên 
lâm sàng để giảm đau trong chuyển dạ 
cho những bệnh nhân của Ông. Sau này 
do Chloroform thường gây rối loạn nhịp 
tim, ức chế hô hấp, nhiễm độc gan trong 
và sau gây mê nên càng ngày những Nhà 
gây mê từ chối sử dụng. 

1842: ngày 30-3, ở thành phố nhỏ 
Jefferson (tiểu bang Georgia), bác sĩ 
Crawford W. Long (26 tuổi) đã sử dụng 
phương pháp gây mê ête để cắt bỏ khối u 
sau gáy cho James Venable. Về mặt kỹ 
thuật, Long đã khẳng định được tác 
quyền, nhưng như William Osier đã nói: 
“Trong khoa học sự vẻ vang dành cho 
người thuyết phục được thế giới, không 
phải cho người đầu tiên đưa ra ý tưởng.”  

1844: H. Wells đã nghiên cứu sử dụng 
protoxydazot để gây mê thực hiện thành 
công một số ca nhổ răng.

1820s:  
Bác sĩ Robert Liston là bác sĩ phẫu thuật giỏi 
nhất trong thời đại của ông (sinh năm 1794 ở 
Scotland) là người có tốc độ phẫu thuật 
nhanh nhất mọi thời đại, được mệnh danh là 
"lưỡi dao nhanh nhất" West End.  

 
Khi thuốc mê chưa được biết đến. Liston 
thực hiện tất cả các ca phẫu thuật của mình 
mà không có gây mê. Đó là lý do tại sao tốc 
độ là điều cần thiết để giảm thiểu nỗi đau của 
bệnh nhân và cải thiện tỷ lệ sống sót sau phẫu 
thuật. Các bác sĩ phẫu thuật làm việc chậm 
hơn Liston cứ bốn bệnh nhân thì có một 
người chết, trong khi đó, Liston lại chỉ mất 
một trong mười bệnh nhân. Nhiều học giả 
còn khẳng định rằng Liston chỉ mất từ 28 
giây đến 1 phút rưỡi để cắt chân 1 bệnh nhân.  

Tuy nhiên cái tên của ông được biết đến với 
ca mổ 1 người nhưng làm chết cả 3, tỷ lệ thất 
bại lên đến 300%. Trong một ca phẫu thuật, 
vì quá tập trung vào tốc độ, ông đã cắt nhầm 
ngón tay của hộ tá cùng chân bệnh nhân. 
Không những thế, khi vung dao lên, ông 
chém ngay vào áo của một người đứng xem 
cạnh đó, người này lên cơn đột quỵ và chết 
tại chỗ. Vài ngày sau, nữ hộ tá và bệnh nhân 
cũng không qua khỏi vì nhiễm trùng.
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1846:  
Morton hỏi và được Charles Thomas 
Jackson khuyên "hãy thử dùng chloric 
ether". Morton chăm chỉ tiến hành 
nghiên cứu suốt 18 tháng trời.  
 
Ngày 30-9-1846, Eben Frost, một nhạc 
công chơi đàn violoncelle trong dàn nhạc 
thành phố, có một chiếc răng đau, đến 
nhờ Morton nhổ giùm. Vị bác sĩ nha 
khoa lấy một chiếc khăn tẩm ướt ether 
bịt kín mồm mũi người bệnh. Lúc đầu 
người nhạc công còn giãy giụa nhưng chỉ 
giây lát sau đã ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy đã 
nhìn thấy chiếc răng đau đặt gọn trong 
khay mổ. Sớm hôm sau, người dân thành 
phố đã biết rõ tin mới đăng trên báo. Và 
cũng từ ngày đó, phòng mạch của bác sĩ 
Morton chật ních người đến chữa bệnh. 
Sau đó ông quyết định công bố phương 
pháp mới này.  
 
Ngày 10 tháng 10 năm 1846 Morton đến 
bệnh viện Massachusetts tìm gặp giáo sư 
John Collins Warren giới thiệu phương 
pháp vô cảm. Nghĩ rằng hít ether qua 
một dụng cụ đặc biệt sẽ cho các kết quả 
đáng tin cậy hơn là phương pháp “nhỏ 
vào một miếng vải rồi hít” (rag-and-gag) 
đã sử dụng trước đây, Morton tìm sự 
giúp đỡ của một người chuyên làm dụng 
cụ nghiên cứu khoa học.  
Vài hôm sau Morton nhận được bức thư 
của Warren mời ông có mặt tại bệnh viện 
sáng thứ sáu 16 tháng 10 năm 1846 lúc 
10 giờ để áp dụng phương pháp gây mê 
cho một bệnh nhân.

Mặc dù vậy ông vẫn được coi là người đóng 
góp lớn trong sự phát triển của khoa học thế 
giới. Dù gây thiệt mạng cho không ít người 
trong suốt sự nghiệp nhưng Liston vẫn được 
tạc tượng thạch anh và tên ông được đặt 
cho giải thưởng danh giá của sinh viên y 
khoa ưu tú là một Huy chương Vàng, được 
gọi là "Huy chương Liston", và được trao 
hàng năm. 

 

1840: bác sỹ sản khoa người Hungari 
I.Semmelweis và O.Wendell đã tiến hành khử 
trùng buồng đỡ và môi trường xung quanh 
bằng vôi và khử trùng tay người đỡ đẻ bằng 
dung dịch clo.  

1847: J.Y. Simpson (ngưòi Anh) đã sử dụng 
cloroform để gây mê (và dùng cocain để gây 
tê từ năm 1884). Việc Jame Young Simpson 
công bố phương pháp gây mê trong phẫu 
thuật đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự 
phát triển của ngoại khoa. Và được coi là 1 
trong 100 phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử 
khoa học. 

1860: Albert Niemann đã cô lập cocaine từ lá 
coca được mang về từ Peru, do đó nó trở 
thành thuốc gây tê cục bộ đầu tiên. 
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Đúng 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ sáu, 
bệnh nhân được đưa vào phòng mổ lúc 
này đã quá chật đông các thầy thuốc. 
Mười giờ hơn, Morton mới đến. Ông 
thầy thuốc nha khoa xin lỗi thì Warren đã 
ngắt lời: “Bệnh nhân đã sẵn sàng, bác sĩ 
Morton có thể bắt đầu”. 
Bác sĩ Morton ngồi trên chiếc ghế cao ở 
phía đầu bàn mổ rồi đặt nhẹ một ống nhỏ 
nối với chiếc bình khí kỳ lạ vào mũi 
bệnh nhân và khẽ nói: Ông hãy hít sâu 
thở đều nhiều lần.  
Giây lát sau, Morton lấy một mũi kim 
nhọn chích vào cánh tay người bệnh: 
“Ông có đau không?”. Người bệnh ấp 
úng: “Khô... Không...”. Ba phút sau, 
người bệnh nằm im lìm trên bàn mổ. 
Morton khẽ nhắc chiếc ống hít rồi khẽ 
nói: “Xin mời giáo sư Warren, bệnh nhân 
đã sẵn sàng”.  
Warren dùng dao kéo nhẹ nhàng bóc tách 
hết khối u vùng cổ rồi đặt trên chiếc khay 
trắng, sau đó nhanh nhẹn buộc thắt và 
khâu da. Bệnh nhân vẫn nằm im, thở 
nhẹ. Cả gian phòng lặng yên.  
Một lúc lâu, người bệnh tỉnh dần, ngơ 
ngác nhìn chung quanh. Ông có thấy đau 
chút nào không? Giáo sư Warren vừa hỏi 
vừa lau những giọt mồ hôi trên trán bệnh 
nhân. Không, thưa giáo sư, hoàn toàn 
không đau.  
Sau khi hoàn thành thủ tục, Warren thông 
báo hài hước: "Thưa quý ngài, đây không 
phải là trò bịp bợm" Tin tức về sự kiện 
này nhanh chóng đi khắp thế giới.

1864: nhà khoa học ngưòi pháp, Louis 
Pasteur đã phát triển lý thuyết mầm bệnh và 
đề xuất phương pháp dùng nhiệt để tiệt 
khuẩn. 

 

1867: Joseph Listera (sinh năm 1827 ở 
Essex) là ngưòi đã có công phát triển và ứng 
dụng các nguyên lý khử trùng trong thực 
hành ngoại khoa. Quy trình khử trùng bằng 
cách nhúng dụng cụ phẫu thuật vào dung 
dịch axít carboxylic và xịt hơi nước để khử 
trùng môi trưòng trong phòng mổ. 

1881: phương pháp khử khuẩn bằng các nồi 
hơi với áp suất cao đã được áp dụng khá rộng 
rãi. 

1890: William Halsted đã đề xuất sử dụng 
găng tay cao su dùng trong phẫu thuật. 

1894: Jgnaz Phillip Smelwis (người 
Hunggary) đã đề xuất: cần rửa sạch bàn và 
ngón tay bằng dung dịch clorua vôi trước khi 
phẫu thuật và giặt sạch các đồ vải, dụng cụ 
được sử dụng trong phẫu thuật. 

1898: Augurt Bier đã đề xuất phương pháp 
gây tê tủy sống. 
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Morton: Ở thành phố Boston quê hương 
của vị thầy thuốc nha khoa, có dựng một 
tấm bia tượng kỷ niệm, khắc dòng chữ 
“Kính tặng William T.G. Morton. Người 
phát minh ra phương pháp vô cảm. 
Người đã loại bỏ hết những nỗi đau ra 
khỏi phẫu thuật”. Viện Hàn lâm khoa học 
Paris đã dùng tiền thưởng (mà Morton 
không nhận) đặt làm một huy chương 
bằng vàng, một mặt khắc hình nữ thần 
Minerva (tượng trưng cho sự hiểu biết và 
khoa học) kèm dòng chữ “Kính tặng 
Người ban ơn cho nhân loại” và mặt kia 
khắc tên “William Thomas Green 
Morton 1819” rồi gửi tới biếu ông thầy 
thuốc nha khoa.

Ở nưóc ta, Tuệ Tĩnh, vị danh y ở thế kỷ thứ 
XIV đã dùng cao dán để điều trị các vết 
thương do dao chém, các bài thuốc để chữa 
bỏng, để trị dòi, bọ tại vết thương, vết bỏng.  

Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791) đã có 
những bài thuốc uống, thuốc rửa, thuốc dùng 
tại chỗ để điều trị các thương tích do bị đánh, 
bị thương ( các vết đứt, vết chém), các vết 
bỏng. 
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TỪ TK XX ĐẾN XXI

NGOẠI KHOA

1900: Bác sĩ người Áo là  Karl Landsteiner  ở 
Viện Giải phẫu bệnh lý của Đại học Viên (nay là 
Đại học Y khoa Vienna thuộc Áo) xác định được 
nhóm máu ABC của người. Năm 

1910: Ludwik Hirszfeld và Emil Freiherr von 
Dungern đề xuất kí hiệu 0 (số không) hay O thay 
cho nhóm C, bởi do từ  tiếng Đức "Ohne" nghĩa 
là "không có". Sau đó, nhóm AB được Sturli và 
von Decastello phát hiện là nhóm máu có cả 
"dấu hiệu" A và B.

1928: Alexander Fleming đã tình cờ phát hiện ra 
p e n i c i l l i n , n hư n g p h ả i 1 0 n ăm s a u 
thì penicillin mới được nhà hoá sinh người Anh 
gốc Đức Ernest Chain và nhà nghiên cứu bệnh 
học Úc Howard Florey và một số nhà khoa học 
khác nghiên cứu kỹ. 

1940:  Archibald McẤnoe (Anh) đã học được 
cách xây dựng lại khuôn mặt của những người 
lính không quân bị đốt cháy trong chiến tranh - 
đây là ca  phẫu thuật thẩm mỹ  rất sớm.  (Năm 
2002, gần 7 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ đã được 
thực hiện chỉ riêng ở Mỹ).

1950: William Bigelow (người Canada) đã thực 
hiện ca phẫu thuật tim mở đầu tiên để sửa chữa 
một 'lỗ hổng' trong tim em bé, sử dụng phương 
pháp hạ thân nhiệt.

1952: Ghép thận đầu tiên (Mỹ).

1962: Bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa 
Massachusetts gắn lại cánh tay của một cậu bé 12 
tuổi.

1967: Christian Barnaard, bác sĩ phẫu thuật tim 
người Nam Phi, đã thực hiện ca ghép tim đầu 
tiên.

GÂY MÊ HỒI SỨC

1902: Hermann Emil Fischer và Joseph von 
Mering (1849 Thay1908) đã phát hiện ra 
rằng axit diethylbarbituric là một tác 
nhân thôi miên hiệu quả . Còn được gọi là 
barbital hoặc Veronal (tên thương 
mại bởi hãng dược phẩm Bayer). 
 
1904: Eichnom sử dụng novocain để gây tê 
tại chỗ.

1913: Chevalier Jackson là người đầu tiên 
sử dụng nội soi thanh quản trực tiếp như 
một phương tiện để đặt nội khí quản.

1918: Sir  Ivan Whiteside Magill  và bác sĩ 
gây mê E. Stanley Rowbotham đã phát triển 
kỹ thuật đặt ống thông mũi mù. Magill đã 
nghĩ ra một loại kẹp có góc mới (kẹp 
Magill) vẫn được sử dụng cho đến ngày nay 
để tạo điều kiện đặt ống thông mũi họng 
theo cách ít thay đổi so với kỹ thuật ban đầu 
của Magill.

1928: Arthur Ernest Guedel  giới thiệu ống 
nội khí quản cong 
 
1934: Natri thiopental  ,  thuốc gây mê tĩnh 
mạch đầu tiên, được tổng hợp bởi Ernest H. 
Volwiler và Donalee L. Tabern. Nó lần đầu 
tiên được sử dụng ở người năm 1934 
bởi Ralph M. Waters. 
 
1939: nhờ việc tìm kiếm một chất thay thế 
tổng hợp cho atropine đã lphát hiện ra 
meperidine, loại thuốc phiện đầu tiên có cấu 
trúc hoàn toàn khác với cấu trúc của 
morphin.

1940: Curare được sử dụng trong các phòng 
phẫu thuật tại Bellvue bởi EM Papper và 
Stuart Cullen bằng cách sử dụng các chế 
phẩm của Squibb 
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NGOẠI KHOA 

1950: Bùng phát dịch bại liệt ở Đan Mạch nên 
phát triển thở máy. Lúc đầu các bác sĩ gây mê 
ngần ngại đưa máy thở vào phòng mổ trừ khi cần 
thiết, nhưng đến thập niên 1960, nó đã trở thành 
thiết bị phòng mổ tiêu chuẩn. 

1967: Christiaan Barnard (Nam Phi) thực hiện ca 
ghép tim đầu tiên - bệnh nhân sống được 18 
ngày. (Năm 2002, có 2.154 ca phẫu thuật ghép 
tim được thực hiện ở Mỹ - 87% bệnh nhân sống 
ít nhất một năm.) 

1970: Roy Calne (Anh) đã phát triển việc sử 
dụng thuốc cyclosporine ức chế miễn dịch , giúp 
ngăn chặn cơ thể 'từ chối' ghép và ghép tạng. 

1970s: Sự phát triển của ống kính nhựa cho 
phép phẫu thuật đục thủy tinh thể. Kể từ năm 
1991, phẫu thuật mắt bằng laser đã làm giảm nhu 
cầu đeo kính. 

1972: John Charnley (Anh) phát triển thay thế 
hông . 

1973: Phẫu thuật mắt bằng Laser được thực hiện 
lần đầu bởi Mani Lal Bhaumik (người Mỹ gốc 
Ấn). 

1985: Dr Yik San Kwoh lần đầu tiên sử dụng 
robot phẫu thuật. 

1986: Davina Thompson (Anh) trở thành bệnh 
nhân ghép tim, phổi và gan đầu tiên . 

1990s: Tăng cường sử dụng phẫu thuật nội soi và 
siêu âm, cho phép phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. 

2002: Các chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa 
Massachusetts, xem các tia X kỹ thuật số 
được truyền qua vệ tinh , đã giúp nhân viên y tế 
tại một trạm nghiên cứu từ Nam Cực hoạt động 
trên đầu gối bị hư hỏng. 

2002: Gunther von Hagens (Đức) thực hiện mổ 
xẻ trực tiếp trên TV.

GÂY MÊ HỒI SỨC 

1943: Sir Robert Reynold Macintosh đã giới 
thiệu lưỡi thanh quản cong mới của 
mình. Lưỡi Macintosh vẫn còn cho đến ngày 
nay. 

1956: Halothane được giới thiệu có ưu điểm 
đáng kể là không bắt lửa. Điều này làm giảm 
nguy cơ cháy nổ trong mổ phòng mổ. 

1958-1962: Paul Janssen (người sáng 
lập Janssen Pharmaceutica) đã tổng hợp gần 
như tất cả các loại thuốc chống loạn 
t h ầ n b u t y r o p h e n o n e , b ắ t đ ầ u 
v ớ i h a l o p e r i d o l ( 1 9 5 8 ) 
và droperidol (1961). Những tác nhân này 
nhanh chóng được tích hợp vào thực hành 
gây mê.  

1960s: phát triển các ete halogen hóa thay 
thế Halothane do tác dụng phụ đáng kể của 
rối loạn nhịp tim và nhiễm độc gan. Hai ete 
h a l o g e n h ó a đ ầ u t i ê n 
là methoxyflurane và enflurane. Dần được 
thay thế bằng isoflurane.  

1960: nhóm của P.Janssen đã tổng hợp 
fentanyl, thuốc đầu tiên trong số các opioid 
được điều trị bằng piperidinone . Fentanyl 
được tiếp 
nốibởi sufentanil (1974), alfentanil (1976), c
arfentanil (1976), và lofentanil (1980). 
1964: Janssen và nhóm của ông cũng đã 
phát triển etomidate (1964), một tác nhân 
gây mê tĩnh mạch mạnh. 

1967: Peter Murphy, một bác sĩ gây mê 
người Anh giới thiệu sử dụng máy nội soi 
sợi quang để đặt nội khí quản. 

1980-1990: Sevoflurane và desflurane được 
phát triển trong những năm tám mươi và 
chín mươi.  

1985: ống nội soi phế quản sợi mềm đã trở 
thành một công cụ không thể thiếu 
trong cộng đồng hô hấp và gây mê.
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2018: Gây mê để giải cứu các cầu thủ nhí 
Đội bóng nhí Thái Lan có tên là Wild Boars (Lợn Hoang) bị mắc kẹt vào ngày 23/6/2018 sau khi 
hệ thống hang động mà các em cùng huấn luyên viên (HLV) của mình đang khám phá bị ngập sau 
một cơn mưa và cắt đứt lối thoát.  
 
Chi tiết mới về cuộc giải cứu đã xuất hiện vào thứ Tư (3/4/2019) trong một bức thư trên Tạp chí Y 
học New England. 
Kế hoạch giải cứu được lên chi tiết và tiến hành. Sau khi các cậu bé được ‘đưa vào giấc ngủ’, 
chúng được đặt trên những chiếc cáng nhựa dẻo có tên là Skeds và được đưa ra ngoài theo 3 đoạn 
đường. Một trong những đoạn đường dài nhất đòi hỏi các cậu bé phải ở dưới nước trong gần 2 
giờ.  

Các thợ lặn đưa những cậu bé đến nơi an toàn đã được dạy cách tiêm thuốc ketamine. Đây là loại 
thuốc gây mê tác dụng ngắn, khiến các cậu bé bất tỉnh trong chuyến đi kéo dài khoảng 6 giờ đến 
cửa hang.  

Các em cũng được sử dụng thuốc chống lo âu alprazolam (Xanax) và thuốc atropine, giúp nhịp 
tim của các cậu bé ổn định và ngăn ngừa co thắt cơ trơn.  

Bác sĩ gây mê đứng đầu Điều phối hồi cứu khẩn cấp SAAS MedSTAR ở Úc – Richard Harris – 
người nghĩ ra phương thức đã trả lời phỏng vấn: “Thuốc ketamine đã được chọn vì nó cho phép 
các cậu bé tiếp tục tự thở và giữ cho huyết áp ổn định. Nhưng sử dụng ketamine cũng rất rủi ro, vì 
thuốc giảm tình trạng run – một cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại cái lạnh”. 
Thực tế chỉ có 2 trong số 12 cậu bé bị hạ thân nhiệt. Kế hoạch giải cứu của họ thật tuyệt vời”.
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II. MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC 
1. "Gây mê - hồi sức (Anesthesia – Renimation or resuscitation)": Là việc thực hiện một số hoặc tất 
cả hoạt động trong các hoạt động khám trước gây mê, gây mê, hồi tỉnh, hồi sức ngoại khoa và 
chống đau. 

2. "Gây mê (Anesthesia)": Là phương pháp giúp người bệnh không đau với mức độ thức tỉnh khác 
nhau nhằm duy trì ổn định các chức năng sống trong khi thực hiện phẫu thuật (mổ), thủ thuật.  

3. "Gây tê (Locoregional Anesthesia)":  Là đưa vào cơ thể bệnh nhân một lượng thuốc tê nhằm 
phong bế thần kinh tại chỗ mổ hay phong bế thần kinh chi phối cả một vùng trong đó có vùng để 
mổ  

3. "Tiền mê (Premedication)": Là gây một tình trạng an thần để làm giảm bớt cảm giác lo lắng của 
người bệnh trước khi gây mê, phẫu thuật. Làm giảm chuyển hóa cơ bản của người bệnh nhằm giảm 
nhu cầu thuốc mê cũng như nhu cầu oxy trong mổ.  

4. "Khởi mê (Induction period)": Là thời kỳ bắt đầu từ lúc thuốc mê vào cơ thể bệnh nhân đến khi 
tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định cả về ý thức, tuần hoàn, hô hấp.  

5. "Duy trì mê (Maintenance period)": Là giai đoạn tiếp sau giai đoạn khởi mê, bắt đầu từ lúc tình 
trạng bệnh nhân ổn định: nằm yên, hô hấp, tuần hoàn ổn định, cơ dãn, vì vậy, phẫu thuật viên có thể 
tiến hành cuộc mổ một cách thuận lợi. Thời kỳ này kéo dài cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại. 

6. "Hồi tỉnh (Recovery)" Là giai đoạn người bệnh thoát khỏi tác dụng của gây mê 

7."Hồi sức ngoại khoa (Surgical resuscitation)": Là các biện pháp chẩn đoán, điều trị cho người 
bệnh ngoại khoa (trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật) nhằm duy trì, ổn định và cải 
thiện các chức năng sống của người bệnh 

8. "Phòng mổ (Operating room)": Là nơi tiến hành cuộc phẫu thuật hay thủ thuật; là nơi làm việc 
của nhiều nhóm thầy thuốc: nhóm phẫu thuật, nhóm gây mê hồi sức, nhóm nhân viên làm vệ sinh, 
nhóm vận chuyển bệnh nhân.  

9. "Bác sỹ gây mê - hồi sức": Là bác sỹ đã được đào tạo về chuyên khoa gây mê - hồi sức từ 18 
tháng trở lên và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh 

10. "Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức": Là là điều dưỡng viên có văn bằng chuyên khoa gây mê - 
hồi sức và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

10. "Kỹ thuật viên gây mê - hồi sức": Là kỹ thuật viên có văn bằng chuyên khoa gây mê - hồi sức 
và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

11. "Điều dưỡng bộ phận phẫu thuật": Là điều dưỡng viên có giấy xác nhận đã được đào tạo về điều 
dưỡng phẫu thuật và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, 
chữa bệnh. 
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III. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GÂY MÊ - HỒI SỨC 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 và Nghị định 
số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị và hoạt động gây mê - hồi sức trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực 
hiện phẫu thuật, thủ thuật có gây mê - hồi sức. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Gây mê là phương pháp giúp người bệnh không đau với mức độ thức tỉnh khác nhau 
nhằm duy trì ổn định các chức năng sống trong khi thực hiện phẫu thuật (mổ), thủ thuật. 
2. Hồi tỉnh là giai đoạn người bệnh thoát khỏi tác dụng của gây mê. 
3. Hồi sức ngoại khoa là các biện pháp chẩn đoán, điều trị cho người bệnh ngoại khoa 
(trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật) nhằm duy trì, ổn định và cải thiện các 
chức năng sống của người bệnh. 
4. Gây mê - hồi sức là việc thực hiện một số hoặc tất cả hoạt động trong các hoạt động 
khám trước gây mê, gây mê, hồi tỉnh, hồi sức ngoại khoa và chống đau. 
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật 
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác gây mê - hồi sức, ngoài việc thực 
hiện các quy định tại Thông tư này, còn phải áp dụng các quy định của Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 
số 96/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 
2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về chuyên môn, kỹ thuật trong 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương II 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC 
Điều 4. Cơ cấu tổ chức 
1. Khoa gây mê - hồi sức hoàn chỉnh gồm các bộ phận sau: 
a) Hành chính; 
b) Khám trước gây mê; 
c) Phẫu thuật; 
d) Hồi tỉnh; 
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đ) Hồi sức ngoại khoa; 
e) Chống đau. 
2. Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I phải tổ chức khoa gây mê - hồi sức hoàn chỉnh theo quy 
định tại Khoản 1 Điều này. 
3. Bệnh viện hạng II phải tổ chức khoa gây mê - hồi sức với tối thiểu gồm 04 bộ phận theo 
quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này. 
4. Bệnh viện hạng III, hạng IV hoặc chưa phân hạng nếu chưa có khoa gây mê - hồi sức 
phải bố trí tối thiểu 02 bộ phận quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này thuộc một 
khoa lâm sàng có thực hiện phẫu thuật, thủ thuật. 
5. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 
Điều này nếu được phép thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thì phải bảo đảm hoạt động gây mê 
- hồi sức theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được quy định tại Thông tư này. 

Điều 5. Các chức danh chuyên môn thực hiện việc gây mê - hồi sức 
1. Bác sỹ gây mê - hồi sức là bác sỹ đã được đào tạo về chuyên khoa gây mê - hồi sức từ 18 
tháng trở lên và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, 
chữa bệnh. 
2. Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức là điều dưỡng viên có văn bằng chuyên khoa gây mê - 
hồi sức và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh. 
3. Kỹ thuật viên gây mê - hồi sức là kỹ thuật viên có văn bằng chuyên khoa gây mê - hồi 
sức và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh. 
4. Điều dưỡng bộ phận phẫu thuật là điều dưỡng viên có giấy xác nhận đã được đào tạo về 
điều dưỡng phẫu thuật và được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 6. Bố trí nhân lực 
Nhân lực của khoa gây mê - hồi sức được bố trí ở các bộ phận như sau: 
1. Hành chính: gồm điều dưỡng viên trưởng của khoa và nhân viên hành chính. Số lượng 
nhân viên hành chính do giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định trên cơ sở đề 
nghị của trưởng khoa gây mê - hồi sức. 
2. Khám trước gây mê: tối thiểu gồm 01 (một) bác sỹ gây mê - hồi sức, 01 (một) điều dưỡng 
viên gây mê - hồi sức và 01 (một) hộ lý. 
3. Phẫu thuật: nhân lực cho mỗi ca phẫu thuật tối thiểu gồm 01 (một) bác sỹ gây mê - hồi 
sức, 01 (một) điều dưỡng viên gây mê - hồi sức, 01 (một) điều dưỡng viên làm nhiệm vụ 
dụng cụ, 01 (một) điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài và 01 (một) hộ lý. 
4. Hồi tỉnh: tối thiểu gồm 01 (một) bác sỹ gây mê - hồi sức, điều dưỡng viên (số lượng điều 
dưỡng viên tuỳ thuộc vào số giường hồi tỉnh với tỷ lệ 02 (hai) điều dưỡng viên phụ trách 05 
giường bệnh) và 01 (một) hộ lý. 
5. Hồi sức ngoại khoa: tối thiểu gồm 01 (một) bác sỹ gây mê - hồi sức phụ trách 03 giường 
bệnh, 1,5 điều dưỡng viên phụ trách 01 giường bệnh và 01 (một) hộ lý. 
6. Chống đau: tối thiểu gồm 01 (một) bác sĩ gây mê - hồi sức, điều dưỡng viên (số lượng 
điều dưỡng tùy thuộc vào số giường bệnh, tỷ lệ 01 (một) (điều dưỡng viên phụ trách 02 
giường bệnh) và 01 (một) hộ lý. 
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7. Các chức danh trên có thể làm việc kiêm nhiệm ở các bộ phận khác nhau tùy thuộc nhân 
lực thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải phù hợp với chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Chương III 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của khoa gây mê - hồi sức 
1. Chức năng: 
Khoa gây mê - hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê - hồi sức 
trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định 
chuyên môn kỹ thuật được quy định tại Thông tư này. 
2. Nhiệm vụ: 
a) Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê - hồi sức đã được người có thẩm quyền phê 
duyệt; 
b) Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh 
vực gây mê - hồi sức; 
c) Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị; 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công. 

Điều 8. Nhiệm vụ của các bộ phận trong khoa gây mê - hồi sức 
1. Hành chính: 
a) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về các hoạt động chuyên môn; 
b) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về cấp phát, sử dụng trang thiết bị, vật tư tiêu hao, 
thuốc và hóa chất; 
c) Theo dõi nhân lực và các công tác hành chính khác tại khoa. 
2. Khám trước gây mê: 
a) Khám trước gây mê để chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật, thủ thuật; 
b) Khám trước gây mê do bác sỹ gây mê - hồi sức thực hiện tại bộ phận khám trước gây mê 
hoặc tại khu phẫu thuật hoặc tại khoa có người bệnh phải phẫu thuật, thủ thuật tùy thuộc vào 
điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tình trạng bệnh lý của người bệnh; 
c) Khám trước gây mê được thực hiện trong khoảng thời gian từ 01 đến 07 ngày trước khi 
người bệnh được phẫu thuật, thủ thuật (trừ trường hợp cấp cứu); 
d) Bác sỹ khám trước gây mê có quyền yêu cầu bổ sung xét nghiệm hoặc tổ chức hội chẩn 
và phải ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án để thực hiện; 
đ) Bác sỹ khám trước gây mê có trách nhiệm thông báo và thảo luận với người thực hiện 
phẫu thuật, thủ thuật, người sẽ thực hiện gây mê - hồi sức về các nguy cơ, biến chứng có thể 
xảy ra liên quan đến gây mê - hồi sức; giải thích về nguy cơ và lợi ích liên quan đến gây mê 
- hồi sức cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh trước khi ký giấy 
đồng ý gây mê - hồi sức, phẫu thuật hoặc thủ thuật. 
3. Phẫu thuật: 
a) Chuẩn bị nhân lực, bàn phẫu thuật, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ và sẵn 
sàng để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật cho người bệnh; 
b) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bệnh án, tình trạng người bệnh và các điều kiện chuẩn bị bắt 
buộc để bảo đảm đúng người bệnh và xác định đúng vị trí giải phẫu cần phẫu thuật, thủ 
thuật; 
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c) Thực hiện các phương pháp gây mê - hồi sức phù hợp với phẫu thuật, thủ thuật với sự 
tham gia của bác sỹ gây mê - hồi sức và các điều dưỡng viên gây mê - hồi sức, điều dưỡng 
viên bộ phận phẫu thuật và các nhân viên khác theo yêu cầu của bác sỹ gây mê - hồi sức; 
d) Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định. 
4. Hồi tỉnh: 
a) Tiếp nhận và đánh giá tình trạng của người bệnh; 
b) Xử trí, điều trị tích cực để giúp người bệnh mau chóng hồi tỉnh; 
c) Điều trị chống đau sau phẫu thuật, thủ thuật; 
d) Theo dõi, phát hiện, xử trí biến chứng, bất thường nếu có đối với người bệnh; 
đ) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về bộ phận hồi sức ngoại khoa hoặc chuyển 
đến các khoa liên quan khác. 
5. Hồi sức ngoại khoa: 
a) Tiếp nhận người bệnh từ bộ phận hồi tỉnh hoặc từ các bộ phận khác chuyển đến; 
b) Theo dõi, chẩn đoán, điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện người bệnh; 
c) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về khoa lâm sàng hoặc bộ phận khác hoặc 
chuyển viện, xuất viện. 
6. Chống đau: 
a) Khám, tư vấn, xử trí chống đau cho người bệnh trước phẫu thuật, sau phẫu thuật và các 
trường hợp đau cấp và mạn tính sau mổ khác; 
b) Trước khi thực hiện kỹ thuật chống đau phải thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc 
người đại diện hợp pháp của người bệnh về kỹ thuật, phương pháp chống đau sẽ thực hiện; 
c) Theo dõi, xử trí các biến chứng, tác dụng không mong muốn nếu có của phương pháp, kỹ 
thuật chống đau. 
7. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định nêu trên, các bộ phận của khoa gây mê - hồi 
sức phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa. 

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa gây mê - hồi sức 
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng theo quy định và 
các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau: 
1. Quản lý điều hành hoạt động của khoa gây mê - hồi sức; tổ chức cho các bộ phận cấu 
thành của khoa phối hợp làm việc một cách có hiệu quả, bảo đảm chất lượng và chịu trách 
nhiệm trước người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về hoạt động của khoa; 
2. Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao của 
khoa để trình người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt và tổ chức thực hiện 
kế hoạch sau khi được phê duyệt. 
3. Phân công bác sỹ gây mê - hồi sức, điều dưỡng viên và các nhân viên khác tham gia kíp 
phẫu thuật; 
4. Tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao về khoa lâm 
sàng; 
5. Báo cáo kết quả hoạt động của khoa gây mê - hồi sức theo quy định của người đứng đầu 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
6. Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và an toàn lao động. 
7. Thực hiện công tác quản lý chất lượng tại khoa và tham gia công tác quản lý chất lượng 
bệnh viện. 
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Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của bác sỹ gây mê - hồi sức 
Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung theo sự phân công của trưởng khoa, tại mỗi bộ 
phận bác sĩ có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: 
1. Nhiệm vụ của bác sĩ tại bộ phận khám trước gây mê: 
a) Khám trước gây mê theo quy trình, đánh giá và đưa ra phác đồ gây mê cho người bệnh; 
b) Ghi chép đầy đủ các nội dung theo mẫu phiếu khám trước gây mê và đính kèm theo hồ sơ 
bệnh án của người bệnh; 
c) Yêu cầu phẫu thuật viên cho tạm hoãn phẫu thuật, thủ thuật khi chưa đủ điều kiện an toàn 
cho người bệnh và phải được ghi tại hồ sơ bệnh án. Nếu không thống nhất được với phẫu 
thuật viên, phải báo cáo cho trưởng khoa giải quyết; 
d) Giải thích phương pháp gây mê cho người bệnh, hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và 
gia đình người bệnh cách chuẩn bị, thực hiện các yêu cầu trước gây mê; 
đ) Tham gia sinh hoạt và nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức chuyên môn, tham gia 
công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và cấp cứu ngoại viện khi được phân công. 
2. Nhiệm vụ của bác sĩ tại khu phẫu thuật: 
a) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chuyên môn gây mê - hồi sức theo sự phân 
công của trưởng khoa; 
b) Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc có tai biến xảy ra phải kịp thời 
báo cáo trưởng khoa; 
c) Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các bác sỹ, điều dưỡng viên, các nhân viên y tế và các đối 
tượng khác (nếu được bác sĩ tại khu phẫu thuật cho phép) có mặt trong phòng mổ; bảo đảm 
kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng mổ; 
d) Kiểm tra người bệnh, hồ sơ bệnh án gây mê - hồi sức trước và sau phẫu thuật; các tài liệu 
phải được ghi đầy đủ, chính xác và trung thực; 
đ) Luôn có mặt khi gây mê - hồi sức cho người bệnh, trừ trường hợp đã có bác sỹ gây mê - 
hồi sức khác thay thế sau khi đã bàn giao đầy đủ; 
e) Phối hợp chặt chẽ với các khoa và người thực hiện phẫu thuật, thủ thuật có liên quan để 
hoàn thành tốt công việc, thực hiện kế hoạch phẫu thuật, theo dõi và chăm sóc người bệnh 
trước, trong và sau phẫu thuật; 
g) Tham gia duyệt phẫu thuật, thủ thuật, khám và chuẩn bị người bệnh trước gây mê để 
đánh giá, giải thích, có thể bổ sung các xét nghiệm hoặc điều trị, mời hội chẩn nếu cần, lập 
kế hoạch gây mê - hồi sức; 
h) Khám lại người bệnh tại khoa phòng trong thời gian từ 01-07 ngày trước khi phẫu thuật, 
thủ thuật theo kế hoạch. Thực hiện khám trước, trong hoặc sau phẫu thuật cấp cứu tùy thuộc 
tính chất khẩn cấp của can thiệp ngoại khoa; 
i) Phân công, giám sát các hoạt động chuyên môn của điều dưỡng viên gây mê - hồi sức; 
k) Kiểm tra lại các phương tiện và thuốc gây mê - hồi sức mà điều dưỡng viên gây mê - hồi 
sức đã chuẩn bị trước đó. Phải tự kiểm tra lại hồ sơ bệnh án về tên tuổi, vị trí phẫu thuật của 
người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật khó như mở khí quản, dẫn lưu màng phổi, chọc tĩnh 
mạch trung tâm, gây tê vùng, đặt nội khí quản tiên lượng khó; 
l) Kiểm tra trước khi truyền máu và chế phẩm máu theo quy định tại Quy chế truyền máu 
ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế; 
m) Một bác sỹ gây mê - hồi sức cùng một thời điểm chịu trách nhiệm gây mê - hồi sức tối 
đa 02 (hai) bàn mổ liền kề nhau với điều kiện sẵn sàng can thiệp lúc cần thiết và điều dưỡng 
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viên gây mê - hồi sức luôn có mặt để theo dõi người bệnh. Các trường hợp đặc biệt cần phụ 
trách cùng một lúc nhiều hơn 02 (hai) bàn mổ thì phải được sự nhất trí và chịu trách nhiệm 
của trưởng khoa gây mê - hồi sức; 
n) Trong trường hợp xảy ra biến chứng, tai biến nặng phải báo cáo Trưởng khoa và tập trung 
chi viện, giúp đỡ lẫn nhau về nhân lực, phương tiện và thuốc; 
o) Trong trường hợp cần xử trí cấp cứu có thể phối hợp với bác sỹ phẫu thuật, điều dưỡng 
viên gây mê - hồi sức thực hiện y lệnh trực tiếp trong phòng phẫu thuật, sau đó phải ghi 
chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án theo quy định; 
p) Chịu trách nhiệm về gây mê - hồi sức cho đến khi người bệnh hết tác dụng của phương 
pháp gây mê và của thuốc an thần, gây mê, gây tê. Chịu trách nhiệm về y lệnh chuyển người 
bệnh ra khỏi phòng mổ, từ bộ phận hồi tỉnh chuyển về bộ phận hồi sức ngoại khoa, khoa 
phòng khác hay xuất viện. Khi người bệnh có nguy cơ cao (tuần hoàn không ổn định, suy hô 
hấp, đang hỗ trợ hô hấp qua ống nội khí quản hay qua ống mở khí quản, đang dùng thuốc 
vận mạch hoặc tình trạng nặng khác) phải bố trí nhân lực có đủ trình độ chuyên môn phối 
hợp vận chuyển người bệnh để kịp thời xử trí. 
3. Nhiệm vụ của bác sĩ tại bộ phận hồi tỉnh: 
a) Tiếp nhận và đánh giá tình trạng người bệnh vừa chuyển đến để có chỉ định phù hợp; 
b) Thực hiện các kỹ thuật, phương pháp chống đau cho người bệnh; 
c) Theo dõi, phát hiện, xử trí biến chứng và bất thường đối với người bệnh; 
d) Chỉ đạo điều dưỡng viên phòng hồi tỉnh thực hiện các y lệnh điều trị và chăm sóc người 
bệnh; 
đ) Xác định người bệnh đủ điều kiện để ra quyết định chuyển về bộ phận hồi sức ngoại 
khoa, khoa nội trú, điều trị ngoại trú hoặc xuất viện; 
e) Phối hợp cùng bác sỹ khác để xử trí người bệnh nặng cần hồi sức lưu lại bộ phận hồi tỉnh. 
4. Nhiệm vụ của bác sĩ tại bộ phận hồi sức ngoại khoa: 
a) Phối hợp với các bộ phận khác để quyết định việc tiếp nhận và chuyển người bệnh; 
b) Theo dõi, chẩn đoán, điều trị và thực hiện các thủ thuật chuyên khoa theo đúng quy định; 
c) Báo cáo, xin ý kiến trưởng khoa trong các trường hợp đặc biệt, cần mời hội chẩn để có 
quyết định xử trí phù hợp; 
d) Bàn giao người bệnh và y lệnh giữa các ca làm việc phải đầy đủ, chính xác và có sổ bàn 
giao, ghi chép hồ sơ và kiểm tra hồ sơ bệnh án trước khi chuyển người bệnh hay cho xuất 
viện. 
5. Nhiệm vụ của bác sĩ tại bộ phận chống đau 
a) Khám, tư vấn chống đau cho người bệnh trước và sau khi phẫu thuật; 
b) Thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh hoặc cả hai về 
kỹ thuật, phương pháp sẽ thực hiện; 
c) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống đau; 
d) Giám sát kết quả thực hiện; 
đ) Theo dõi, xử trí các biến chứng, tác dụng không mong muốn của phương pháp chống 
đau. 

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng viên trưởng của khoa gây mê - hồi sức 
Nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng trưởng khoa được thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục IV của Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 
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Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng viên gây mê - hồi sức và hộ lý 
Nhiệm vụ và quyền hạn điều dưỡng Gây mê - Hồi sức và hộ lý được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 
công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Quyết định số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế, điều dưỡng; Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 
2009 của Bộ Y tế Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học. Ngoài 
ra, điều dưỡng viên gây mê - hồi sức và hộ lý có một số nhiệm vụ và quyền hạn đặc thù cụ 
thể như sau: 
1. Điều dưỡng gây mê - hồi sức tại bộ phận khám trước gây mê: 
a) Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện cho bác sĩ khám trước gây mê; 
b) Sau khi kết thúc khám trước gây mê, phải bổ sung đầy đủ vật tư tiêu hao theo số lượng 
quy định, bảo quản dụng cụ, nhận và bàn giao đầy đủ, ghi chép rõ ràng trong sổ sách. 
2. Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức tại bộ phận phẫu thuật 
a) Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức được thực hiện một số nhiệm vụ của bác sỹ gây mê - 
hồi sức nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện, phù hợp với khả năng chuyên môn, được sự 
chấp nhận và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở 
đề nghị của trưởng khoa. Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức chỉ thực hiện một số nhiệm vụ 
của bác sỹ gây mê - hồi sức khi ở khoa chưa có bác sỹ gây mê - hồi sức. 
b) Chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của bác sỹ gây mê - hồi sức; 
c) Thông báo cho bác sỹ gây mê - hồi sức và điều dưỡng viên trưởng của khoa khi có vấn đề 
cần giải quyết; 
d) Chuẩn bị thuốc, phương tiện gây mê - hồi sức, kiểm tra tên, tuổi người bệnh và vị trí 
phẫu thuật, lập đường truyền ngoại vi, lấy máu xét nghiệm, kiểm tra nhóm máu, theo dõi 
người bệnh, ghi chép theo biểu mẫu gây mê - hồi sức và các tài liệu khác liên quan đến 
trường hợp phẫu thuật, thủ thuật; 
đ) Kiểm tra trước khi truyền máu và chế phẩm máu theo quy định tại Quy chế truyền máu 
ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế; 
e) Trong trường hợp cấp cứu mà không có hoặc chưa có bác sỹ gây mê - hồi sức, điều 
dưỡng viên gây mê - hồi sức phải thực hiện ngay các biện pháp hồi sức cần thiết, đồng thời 
nhanh chóng yêu cầu bác sĩ và đồng nghiệp hỗ trợ; 
g) Thực hiện y lệnh trực tiếp và ghi chép lại đầy đủ vào hồ sơ bệnh án khi có yêu cầu của 
bác sỹ trong cuộc phẫu thuật; 
h) Mỗi điều dưỡng viên gây mê - hồi sức chỉ được phụ giúp một bàn mổ trong cùng một 
thời điểm hoặc phụ giúp thêm 01 bàn mổ khác trong trường hợp thiếu nhân lực và phải được 
bác sỹ gây mê - hồi sức cùng kíp phẫu thuật, thủ thuật cho phép. 
3. Điều dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ và điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài: 
a) Nhiệm vụ chung: 
- Chuẩn bị và kiểm tra các dụng cụ, phương tiện thiết bị, thuốc đáp ứng cho mỗi cuộc phẫu 
thuật; 
- Kiểm tra xác định lại người bệnh, bệnh án, loại phẫu thuật, vị trí phẫu thuật và chuẩn bị 
người bệnh trước phẫu thuật; 
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- Kết hợp chặt chẽ việc kiểm đếm gạc, kim chỉ và dụng cụ phẫu thuật trước và sau khi phẫu 
thuật đối với mỗi ca phẫu thuật để tránh bỏ sót dị vật trong cơ thể người bệnh. Biên bản 
kiểm đếm phải lưu trong hồ sơ bệnh án và phải có chữ ký của phẫu thuật viên chính, điều 
dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ và điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài; 
- Thực hiện băng vết mổ và vệ sinh cho người bệnh sau phẫu thuật, thủ thuật. 
b) Điều dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ: 
- Giúp phẫu thuật viên thực hiện cuộc phẫu thuật, chuẩn bị và sắp xếp dụng cụ đầy đủ, đưa 
dụng cụ cho phẫu thuật viên đúng động tác và phù hợp các thời điểm của cuộc phẫu thuật; 
- Xử lý dụng cụ phẫu thuật, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao đã sử dụng cho ca phẫu 
thuật theo quy định của bộ phận phẫu thuật; 
- Không tự ý bỏ ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của phẫu thuật viên. 
c) Điều dưỡng viên làm nhiệm vụ vòng ngoài: 
- Phối hợp cùng các kíp phẫu thuật để đặt tư thế người bệnh, đặt bản tiếp đất của dao điện, 
bảo vệ điểm tỳ đè của người bệnh; 
- Bổ sung dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao và các phương tiện khác dùng cho phẫu thuật; 
- Hỗ trợ kíp phẫu thuật và kíp gây mê - hồi sức điều khiển các dụng cụ như dao điện, máy 
hút, máy nội soi, máy chống rung; 
- Ghi chép đầy đủ, chính xác các vật tư tiêu hao dùng cho phẫu thuật cũng như số lượng tồn 
dư, số lượng hư hỏng; 
- Giúp vận chuyển người bệnh sang giường hoặc cáng; 
- Lĩnh máu hoặc chế phẩm máu khi được yêu cầu, khi lĩnh về phải bàn giao trực tiếp cho 
điều dưỡng viên hoặc bác sỹ gây mê - hồi sức đã yêu cầu. 
4. Điều dưỡng tại bộ phận hồi tỉnh: 
a) Theo dõi người bệnh, phát hiện và xử lý cấp cứu bước đầu những biến chứng của người 
bệnh trong phạm vi cho phép, chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, trang thiết bị, vật tư tiêu hao để 
sẵn sàng tiếp đón người bệnh sau phẫu thuật; 
b) Phụ giúp bác sĩ gây mê - hồi sức trong thăm khám và điều trị người bệnh tại bộ phận hồi 
tỉnh; 
c) Đánh giá tình trạng người bệnh theo các thang điểm quy định; 
d) Theo dõi và ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực diễn biến của người bệnh, việc thực 
hiện y lệnh vào bảng theo dõi và hồ sơ cho điều dưỡng viên. 
5. Điều dưỡng viên bộ phận hồi sức ngoại khoa: 
a) Tiếp nhận, theo dõi người bệnh, phát hiện và xử lý cấp cứu bước đầu những biến chứng 
của người bệnh trong phạm vi cho phép, chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, trang thiết bị, vật tư 
tiêu hao để sẵn sàng tiếp đón người bệnh sau phẫu thuật; 
b) Theo dõi và ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực diễn biến của người bệnh, việc thực 
hiện y lệnh vào bảng theo dõi và hồ sơ dành cho điều dưỡng; 
c) Báo cáo ngay cho bác sỹ và điều dưỡng viên trưởng khi người bệnh có diễn biến bất 
thường hoặc có khó khăn trong việc thực hiện y lệnh, chăm sóc người bệnh; 
d) Chuẩn bị và cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh theo chỉ định của bác sỹ và tuân thủ kế 
hoạch chăm sóc điều dưỡng đã thiết lập. 
6. Điều dưỡng viên gây mê - hồi sức tại bộ phận chống đau: 
Theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm đau trên người bệnh, khi có diễn biến bất thường cần báo 
cáo ngay với bác sỹ để xử trí. 
7. Hộ lý: 
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a) Thực hiện quy định vệ sinh, vô khuẩn của khoa gây mê - hồi sức theo quy chế kiểm soát 
nhiễm khuẩn bệnh viện; 
b) Vệ sinh khoa phòng và ngoại cảnh của khoa gây mê - hồi sức theo sự phân công; 
c) Quản lý đồ vải; 
d) Thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định. 

Chương IV 
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC 
Điều 13. Yêu cầu chung về cơ sở hạ tầng 
Nội dung công trình và giải pháp thiết kế của Khoa gây mê - hồi sức thực hiện theo Điểm 
5.8.2 Khoản 5 Khoa Phẫu thuật gây mê - hồi sức của TCXDVN 365: 2007 “Bệnh viện đa 
khoa - Hướng dẫn thiết kế” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 
tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 14. Trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao 
1. Bộ phận phẫu thuật : 
a) Bộ phận phẫu thuật tối thiểu phải có 02 (hai) phòng mổ. 
b) Mỗi phòng mổ phải bảo đảm các trang thiết bị như sau: 
- Đủ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và thuốc bảo đảm gây mê - hồi sức theo danh mục 
quy định phù hợp danh mục phẫu thuật, thủ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Một bàn phẫu thuật đa tư thế; 
- Bàn đặt dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật; 
- Bộ dụng cụ phẫu thuật phù hợp; 
- Hệ thống ôxy, khí nén, máy hút chân không; 
- Một máy mê kèm thở có bình bốc hơi cho thuốc mê hô hấp (tốt nhất là dùng được hệ 
thống gây mê kín); 
- Một máy monitor 5 thông số (điện tim, huyết áp không xâm lấn, SpO2, nhịp thở, nhiệt độ) 
hoặc máy có nhiều thông số gồm cả thông số đo huyết áp xâm lấn, EtCO2, phân tích khí 
gây mê và thăm dò huyết động chuyên sâu khác cho một số người bệnh nặng hoặc phẫu 
thuật chuyên khoa sâu; 
- Tối thiểu 01 bơm tiêm điện có ắc quy hoạt động; 
- Vật tư tiêu hao cùng các phương tiện cấp cứu hô hấp và tuần hoàn; 
- Phương tiện làm ấm dịch và truyền dịch nhanh; 
- Phương tiện sưởi ấm người bệnh. 
c) Phương tiện dùng chung cho khu phẫu thuật gồm máy chống rung, bộ đặt nội khí quản 
khó, mặt nạ thanh quản các cỡ, máy nội soi phế quản mềm; 
d) Các khu vực cần gây mê - hồi sức (ngoài khu mổ) cũng phải có trang thiết bị, thuốc, vật 
tư tiêu hao phục vụ cho việc an thần, gây mê, gây tê, cấp cứu hô hấp và tuần hoàn. 
2. Bộ phận hồi tỉnh: 
a) Bộ phận hồi tỉnh được bố trí liền kề với bộ phận phẫu thuật, có số giường bệnh tối thiểu 
bằng 1,5 lần số bàn phẫu thuật; 
b) Các trang thiết bị văn phòng; 
c) Các trang thiết bị y tế: 
- Khí y tế (oxy, khí nén); 
- Máy hút; 
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- Máy theo dõi điện tim và đo huyết áp; 
- Thiết bị theo dõi SpO2; 
- Thiết bị theo dõi thân nhiệt; 
- Phương tiện sưởi ấm người bệnh; 
- Phương tiện làm ấm máu và dịch truyền; 
- Máy thở, dụng cụ để cấp cứu đường thở; 
- Máy chống rung; 
- Trang thiết bị để thực hiện các biện pháp giảm đau; 
- Cơ số thuốc và vật tư tiêu hao cần thiết. 
3. Bộ phận Hồi sức ngoại khoa: 
Bộ phận hồi sức ngoại khoa phải bảo đảm một số yêu cầu sau: 
- Có đủ giường bệnh điều khiển nhiều tư thế có tấm lót không cản quang cho phép chụp X 
quang tại giường; 
- Mỗi giường có monitor đa thông số, máy thở, máy truyền dịch và bơm tiêm điện, nguồn 
khí y tế (2 ổ cắm oxy, 1 ổ khí nén, 2 ổ hút chân không). Khuyến khích mỗi buồng chỉ có 1 
giường bệnh, có thiết kế thích hợp; 
- Buồng cách ly dự phòng và buồng cách ly nhiễm trùng trong trường hợp cần thiết; 
- Đủ cơ số thuốc, vật tư tiêu hao theo quy định; 
- Các phương tiện làm thủ thuật tại giường: máy chống rung tim, máy ghi điện tim, máy 
chụp X quang tại giường, monitor và máy thở; 
- Phương tiện sưởi ấm người bệnh; 
- Phương tiện làm ấm máu và dịch truyền; 
- Phương tiện chống đau; 
- Máy siêu âm và các phương tiện xét nghiệm nhanh tại giường; 
- Đối với bộ phận hồi sức ngoại khoa của bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt có thêm các 
dụng cụ sau: dụng cụ để cân giường người bệnh, máy lọc ngoài thận, máy đo lưu lượng tim, 
máy siêu âm tim qua thực quản tại giường, hệ thống monitor trung tâm. 
- Khu rửa dụng cụ và khử trùng; 
- Khu bảo quản trang thiết bị; 
- Khu bảo quản thuốc và vật tư y tế tiêu hao; 
- Khu chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh; 
- Nơi đón tiếp người đến thăm người bệnh; 
- Các phòng làm việc của nhân viên y tế, phòng nghỉ trực, phòng ăn, thay trang phục, vệ 
sinh. 
4. Bộ phận chống đau: 
Tùy theo điều kiện và phương pháp điều trị đau, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có các 
trang thiết bị cơ bản như sau: 
a) Thuốc, trang thiết bị và vật tư tiêu hao để chống đau và xử trí biến chứng; 
b) Phương tiện đánh giá đau; 
c) Phương tiện liên lạc của người bệnh với nhân viên y tế. 
5. Bộ phận khám trước gây mê: 
a) Cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn của phòng khám bệnh chung; 
b) Trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao cần thiết đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa 
gây mê, hồi sức. 
6. Bộ phận hành chính: 
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a) Bố trí phòng giao ban, khu vực tiếp đón người bệnh, phòng nhân viên, phòng trực; 
b) Các trang thiết bị văn phòng cần thiết. 

Chương V 
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA KHOA GÂY MÊ - HỒI SỨC VỚI CÁC ĐƠN VỊ 
LIÊN QUAN 
Điều 15. Phối hợp với các khoa hệ ngoại 
1. Các khoa thuộc hệ ngoại có trách nhiệm: 
- Lập hồ sơ bệnh án, thăm khám và làm các xét nghiệm hoặc thủ thuật cần thiết để chẩn 
đoán và chỉ định phương pháp phẫu thuật. 
- Tổ chức đưa người bệnh dự kiến phẫu thuật theo kế hoạch tới khoa gây mê - hồi sức để 
khám trước mổ. Trường hợp người bệnh nặng hoặc tình huống cấp cứu thì thông báo để 
khoa gây mê - hồi sức cử bác sỹ đến khám. 
- Lập kế hoạch phẫu thuật và thông báo với khoa gây mê - hồi sức đầy đủ các thông tin: họ 
tên người bệnh, tuổi, giới, số buồng bệnh, chẩn đoán, dự kiến phương pháp và thời gian 
phẫu thuật, họ tên các phẫu thuật viên, mã số hồ sơ theo dõi (nếu quản lý trên hệ thống máy 
tính). 
- Bác sĩ phẫu thuật có trách nhiệm theo dõi, thăm khám, phối hợp thực hiện các phác đồ 
điều trị và xử trí những bất thường liên quan đến phẫu thuật đã thực hiện trên người bệnh. 
2. Khoa gây mê - hồi sức có trách nhiệm: 
- Khám người bệnh trước khi phẫu thuật, ra y lệnh điều trị bổ sung trước khi phẫu thuật (nếu 
cần); 
- Quyết định phương pháp gây mê phù hợp với từng người bệnh; 
- Dự kiến lịch phẫu thuật theo tính chất ưu tiên phù hợp với tình trạng của người bệnh. 
- Phối hợp với các khoa liên quan để bố trí kíp gây mê và kíp phẫu thuật phù hợp; 
- Bác sĩ phụ trách kíp gây mê - hồi sức được quyền từ chối gây mê trong trường hợp không 
tuân thủ nguyên tắc trên đây và trường hợp đe dọa an toàn trong gây mê và chịu trách nhiệm 
về quyết định của mình. 
3. Khi chưa có sự thống nhất giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê - hồi sức trước và 
trong khi phẫu thuật cần tổ chức hội chẩn theo quy định. 
4. Trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp, các quyết định, y lệnh có thể được trao đổi trực tiếp 
và hoàn thiện bằng văn bản sau khi cấp cứu người bệnh. Những quyết định quan trọng cần 
phải có người làm chứng thứ 3 để bảo đảm tính khách quan. 

Điều 16. Phối hợp với các khoa liên quan trong bệnh viện 
1. Thực hiện đáp ứng yêu cầu về gây mê - hồi sức của kíp phẫu thuật; 
2. Phối hợp chặt chẽ việc tiếp nhận và chuyển người bệnh; 
3. Phối hợp với các khoa liên quan để giải thích, tư vấn cho người bệnh; 
4. Trong trường hợp người bệnh có diễn biến nặng tại khoa gây mê - hồi sức thì phải phối 
hợp với các khoa liên quan để cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời. Đồng thời, phải thông 
báo cho người nhà người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về tình trạng 
bệnh hiện tại của người bệnh. 

Điều 17. Phối hợp vận chuyển, cấp cứu ngoại viện 
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1. Khi có yêu cầu hỗ trợ về gây mê - hồi sức của các tuyến thì trưởng khoa có trách nhiệm 
cử nhân viên trong khoa có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia thực hiện. 
2. Người bệnh nặng phải được thực hiện các biện pháp hộ tống, theo dõi và điều trị thích 
hợp trong quá trình vận chuyển. 
3. Khi người bệnh ngoại khoa nặng cần phải chuyển tuyến, bác sỹ gây mê - hồi sức phụ 
trách người bệnh có nhiệm vụ: 
a) Xin ý kiến trưởng khoa gây mê - hồi sức về việc chuyển người bệnh đến tuyến khác (nếu 
cần); 
b) Thông báo cho người đại diện hợp pháp của người bệnh những nguy cơ, lợi ích của việc 
chuyển tuyến và phải được sự chấp nhận của người đó bằng văn bản (người đại diện hợp 
pháp của người bệnh ký đồng ý chuyển tuyến vào bệnh án); 
c) Thông báo cho nơi chuyển đến để chuẩn bị tiếp nhận người bệnh; 
d) Kiểm tra tình trạng người bệnh trước khi chuyển, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện theo dõi 
và cấp cứu người bệnh trong quá trình vận chuyển. Không chuyển tuyến khi người bệnh hấp 
hối hoặc có nguy cơ tử vong cao trong quá trình vận chuyển; 
đ) Phân công thực hiện các thủ tục cần thiết, ghi chép đầy đủ vào hồ sơ chuyển viện. 
4. Bác sỹ gây mê - hồi sức tiếp nhận người bệnh chuyển đến có nhiệm vụ: 
a) Chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện và nhân lực để thực hiện ngay 
các biện pháp cấp cứu phù hợp; 
b) Xin ý kiến trưởng khoa gây mê - hồi sức về việc xử trí, cấp cứu người bệnh (nếu cần); 
c) Phân công cho nhân viên hướng dẫn người hộ tống và người đại diện hợp pháp của người 
bệnh thực hiện các thủ tục nhập viện cần thiết; 
d) Thông báo bằng văn bản cho bệnh viện có người bệnh chuyển đi biết kết quả điều trị và 
những vấn đề cần rút kinh nghiệm. 

Chương VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 18. Phân công trách nhiệm 
1. Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
trong việc chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh. 
2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành 
có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. 
3. Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện phẫu thuật, thủ thuật có gây 
mê - hồi sức phải có kế hoạch tuyển dụng, bố trí nhân lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và 
trang thiết bị y tế để đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này trước ngày 01 tháng 
01 năm 2018. 

Điều 19. Bảo đảm nguồn nhân lực chuyên ngành gây mê – hồi sức 
1. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý khám, 
chữa bệnh và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên ngành gây mê - hồi 
sức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y 
dược và các cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược tổ chức đào tạo các loại hình, 
các cấp đào tạo chuyên ngành gây mê - hồi sức. 
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2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa 
bệnh và các đơn vị liên quan để xây dựng chế độ, chính sách bảo đảm nguồn nhân lực về 
gây mê - hồi sức cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 
3. Giám đốc bệnh viện có khoa gây mê - hồi sức và trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến tổ chức 
đào tạo liên tục, bổ túc và cấp chứng nhận cho điều dưỡng viên làm nhiệm vụ dụng cụ, điều 
dưỡng viên vòng ngoài và hộ lý phòng mổ. 

Điều 20. Chỉ đạo tuyến 
Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện công tác chỉ đạo tuyến 
chuyên ngành gây mê - hồi sức theo quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20 
tháng 10 năm 2010 của Bộ Y tế ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong 
lĩnh vực khám, chữa bệnh. 

Điều 21. Phối hợp với Hội gây mê - hồi sức Việt Nam 
Các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm phối hợp với Hội gây mê - hồi sức Việt Nam trong việc tham mưu, tư vấn với Bộ 
trưởng Bộ Y tế về chế độ, chính sách và kế hoạch phát triển chuyên ngành gây mê - hồi sức 
đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám bệnh, 
chữa bệnh của nhân dân. 

Chương VII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 22. Điều khoản tham chiếu 
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung 
thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung đó. 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2012. 
2. Bãi bỏ: Khoản 12 về khoa phẫu thuật gây mê – hồi sức thuộc Phần V Quy chế công tác 
một số khoa, Khoản 31 về trưởng khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức và Khoản 53 về bác sỹ 
gây mê - hồi sức thuộc Phần II Quy chế nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách cá nhân quy định 
tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 
9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, các đơn vị phản 
ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn và giải quyết./. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Xuyên 
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