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LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC  
CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC HÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC TẠI ĐÔNG NAM Á 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC – ĐỢT 4 (18/11/2019 – 22/11/2019) 
 
HỌC PHẦN 6. GÂY MÊ HỒI SỨC SẢN KHOA 
6.1. Gây mê sản khoa 

6.1.1. Thay đổi sinh lý trong thai kỳ  
6.1.2. Vô cảm để mổ lấy thai 
6.1.3. Gây tê vùng để sinh đường dưới 
6.1.4. Gây mê cho sản phụ để phẫu thuật ngoài chuyển dạ 

6.2. Nhiễm độc thai nghé (rối loạn huyết áp và thai kỳ) 
6.2.1. Sinh lý bệnh 
6.2.2. Xử trí trước sinh 
6.2.3. Xử trí khi chuyển dạ 
6.2.4. Xử trí sau sinh 

6.3. Băng huyết sau sinh 
6.3.1. Dịch tễ học và phòng ngừa 
6.3.2. Dược lý các thuốc nhóm oxytocine 
6.3.3. Xử trí sản khoa 
6.3.4. Xử trí gây mê hồi sức 

6.4. Thuyên tắc ối 
6.4.1. Sinh lý bệnh 
6.4.2. Biểu hiện lâm sàng 
6.4.3. Xử trí điều trị 

6.5. Nhiễm trùng và thai kỳ 
6.5.1. Nhiễm trùng trong thai kỳ  
6.5.2. Kháng sinh dự phòng trong sản khoa 

6.6. Bệnh lý mắc phải trong thai kỳ 
6.6.1. Bệnh lý thuyên tắc mạch 
6.6.2. Bệnh gan  
6.6.3. Bệnh tim 
6.6.4. Tai biến mạch máu não và thuyên tắc tĩnh mạch não 

6.7. Chăm sóc sau mổ trong phẫu thuật sản phụ khoa 
 6.7.1. Bệnh lý thuyên tắc mạch 
 6.7.2. Liệt ruột và vô niệu sau mổ 
 6.7.3. Chăm sóc sau mổ 
 
 
HỌC PHẦN 8 – GÂY MÊ HỒI SỨC NHI KHOA 
8.1. Hồi sức sơ sinh tại phòng sanh 

8.1.1. Các điểm đặc hiệu của sơ sinh   
8.1.2. Phương tiện và kỹ thuật cơ bản trong hồi sức sơ sinh 
8.1.3. Xử trí sơ sinh 
8.1.4. Vận chuyển bệnh nhân sơ sinh  

8.2. Gây mê trẻ em và sơ sinh 
8.2.1. Các đặc điểm của trẻ em 
8.2.2. Kỹ thuật gây mê toàn diện 
8.2.3. Gây tê vùng 
8.2.4. Giảm đau cho trẻ em và sơ sinh 

8.3. Nhiễm trùng và sốc nhiễm trùng 
8.3.1. Sinh lý bệnh 
8.3.2. Đặc điểm sốc nhiễm trùng ở trẻ em 
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8.3.3. Xử trí trong 6 giờ đầu  
8.3.4. Mục tiêu điều trị 

8.4. Suy hô hấp 
8.4.1. Đặc điểm sinh lý và giải phẫu của hô hấp trẻ em  
8.4.2. Viêm tiểu phế quản và nhiễm trùng phổi  
8.4.3. Hội chứng suy hô hấp cấp ở trẻ em 
8.4.4. Hen phế quản nặng ở trẻ em 
8.4.5. Bệnh lý tai mũi họng và suy hô hấp trên 
8.4.6. Các chế độ thông khí cơ học ở trẻ em 

8.5. Bệnh lý tim mạch 
 8.5.1. Ngưng tim ngưng thở 
 8.5.2. Rối loạn nhịp 
 8.5.3. Sốc tim 
 8.5.4. Sốc phản vệ 
 8.5.6. Sốc giảm thể tích 
 


