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KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019
1. GIỚI THIỆU

Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Bình An, khoa Gây mê hồi sức được thành
lập, dần hoàn chỉnh về tổ chức và chuyên môn.

Hiện nay khoa gồm hai bộ phận:

Đơn vị buồng mổ: có ba phòng mổ cho mổ chương trình và cấp cứu, được thiết kế hiện
đại, đạt chuẩn.

-

Phòng hồi sức: gồm 12 giường được trang bị nhiều thiết bị hồi sức hiện đại.

Khoa gây mê hồi sức đảm nhận tất cả các công việc gây mê và hồi sức trước, trong và sau mổ
trong tất cả các chuyên khoa: ngoại, sản, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh và các
chuyên khoa lẻ khác.
1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-

Đảm trách công tác gây mê hồi sức cho những trường hợp có chỉ định phẫu thuật.

-

Hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng trước và sau phẫu thuật.
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Phối hợp hỗ trợ cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhân tại các khoa / phòng khác khi cần
thiết.

Với đội ngũ nhân viên năng động, trình độ chuyên môn cao và trang bị hiện đại, khoa
đã và đang ngày càng phát triển và hoàn thiện về chuyên môn lẫn công tác đào tạo liên tục.

Một số lĩnh vực đang được khoa quan tâm phát triển như: giảm đau sau mổ bằng
phương pháp gây tê ngoài màng cứng, tê khoang cạnh cột sống, …
1. NHÂN SỰ

-

Trưởng khoa: Bác sĩ Huỳnh Thanh On - Chuyên khoa I về Gây mê hồi sức.

-

Phó khoa: Bác sĩ Châu Hận - Chuyên khoa I về Gây mê hồi sức.

-

Bác sĩ điều trị: Bác sĩ Danh Anh - Chuyên khoa I về Gây mê hồi sức

-

Điều dưỡng trưởng: Danh Dũng - KTV Gây mê hồi sức

Cùng các y sĩ, điều dưỡng và hộ lý được đào tạo chuyên về gây mê & hồi sức sau phẫu
thuật.
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