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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn "GIÁO TRÌNH GÂY MÊ-HỒI SỨC VỚI BẬC BÁC SĨ ĐA KHOA" được biên
soạn theo nội dung được quy định trong thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT v/v Ban hành Bộ
Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khoẻ, trình độ đại học; và
theo Chương trình khung 7 năm bậc bác sĩ đa khoa của trường đại học Duy Tân.
Giáo trình này không nhằm mục đích hướng dẫn kỹ thuật chuyên khoa gây mê-hồi sức,
mà chủ yếu là giới thiệu cho sinh viên y khoa, bác sĩ đa khoa & phẫu thuật viên về những
nội dung qui định của 2 Bộ (Giáo Dục Đào Tạo & Y Tế) trong tín chỉ đào tạo GMHS cho
bậc bác sĩ đa khoa.
Tập bài giảng "GIÁO TRÌNH GÂY MÊ-HỒI SỨC VỚI BẬC BÁC SĨ ĐA KHOA" gồm
các nội dung sau:
- Chương 1: Lịch sử phát triển song hành của phẫu thuật & gây mê; Các thuật ngữ &
Thông tư hướng dẫn công tác gây mê-hồi sức của Bộ Y tế.
- Chương 2: Khám, chuẩn bị trước mê mổ & các kỹ thuật gây mê, gây tê để phẫu thuật.
- Chương 3: Các thuốc sử dụng trong gây mê hồi sức.
- Chương 4: Đảm bảo cho người có bệnh kèm & xử trí hồi sức khi có tai biến do gây tê,
gây mê trong mổ.
- Chương 5: Chăm sóc và hồi sức bệnh nhân trong khu hồi tỉnh sau phẫu thuật & Hồi
sức nội-ngoại khoa tăng cường.
- Chương 6: Các phương pháp chống đau do phẫu thuật & giảm đau do bệnh lý.
- Chương 7: Cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương.
Tập bài giảng gồm có 7 chương và 25 bài. Mỗi bài giảng đều nêu rõ mục tiêu, nội dung
chính và phần tự lượng giá; là tài liệu sử dụng giảng dạy và học tập dành cho sinh viên
ngành Y Đa Khoa năm thứ 6, Trường Đại học Duy Tân.
Giáo trình xuất bản nội bộ & được gửi trong website cá nhân, với phần nội dung của các
chương, phần mềm trắc nghiệm của từng chương và hướng dẫn để dùng trên smartphone.
(https://www.nguyenphuchoc199.com/med613.html)
Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong quá trình biên soạn lần đầu cho các đối tượng nêu
trên về các nội dung qui định trong tín chỉ, nên tác giả không thể tránh khỏi những sai sót,
rất mong được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc, để giáo trình được thường xuyên chỉnh sửa
tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn..
Đà Nẵng, tháng 11 năm 2019
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