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Lời giới thiệu về thực tiễn gây tê rãng 
Cảm giác sợ ðau, âm thanh của mũi khoan, và bị tách xa khỏi bố mẹ khiến cho nhiều ðứa trẻ cảm thấy lo lắng khi chúng ðến phòng 

khám bệnh của bác sĩ nha khoa. Các bác sĩ nha khoa thýờng sử dụng thuốc tê hoặc ðồ uống gây tê với mức ðộ vừa phải ðể làm giảm sự lo 
lắng của trẻ em, do ðó chúng có thể hợp tác với mình. 

Mặc dù vậy, một vài ðứa trẻ vẫn không chịu ðựng ðýợc bất cứ quy trình khám rãng nào. Thêm vào ðó, việc tiến hành các thao tác 
chuyên sâu hõn ðòi hỏi trẻ em phải giữ bình tĩnh và yên lặng trong một thời gian dài. Ðối với những ðứa trẻ này, tôi ðến một phòng khám 
bệnh nha khoa và tiến hành một lýợng thuốc gây tê lớn hõn nhằm loại bỏ tất cả những sợ hãi và ðảm bảo rằng những ðứa trẻ hay lo lắng ðó 
sẽ hợp tác và cho phép bác sĩ nha khoa hoàn thành việc chữa trị rãng một cách an toàn và hiệu quả. 

Việc gây tê với liều lýợng lớn hõn ở những bệnh nhân khoẻ mạnh thýờng rất an toàn khi nó ðýợc tiến hành bởi một bác sĩ có kinh 
nghiệm và là một bác sĩ gây tê ðýợc hội ðồng y tế chứng nhận. Bởi vì tôi chuyên về chãm sóc trẻ em mới sinh và những ðứa trẻ nhỏ, tôi mở 
rộng tính an toàn này ðến các bệnh nhân còn rất nhỏ tuổi. 

Tôi áp dụng kĩ thuật hiện ðại của khoa giám sát học nhằm ðảm bảo ðứa trẻ ði vào trạng thái ngủ, cảm thấy thoải mái, và an toàn 
trong toàn bộ quy trình và nhằm giảm ðến mức tối thiểu thời gian trẻ ngủ và thời gian trẻ hoàn toàn tỉnh giấc. 

Có một thời gian việc gây tê chỉ ðýợc tiến hành ở trong các bệnh viện, nhýng với trang thiết bị gây tê nhỏ gọn ngày nay, tôi xây 
dựng một trung tâm phẫu thuật an toàn và thoải mái dành cho việc gây tê rãng. Con bạn sẽ có thể tránh sự khó chịu và chi phí cho mỗi một 
chuyến ði ðến bệnh viện khi mà chúng vẫn còn ít trải qua hoặc là chýa biết gì về quy trình khám rãng. 

Về quy trình ðối với trẻ em, tôi sẽ tiến hành việc gây tê sử dụng trang thiết bị có chất lýợng tốt nhất với ðộng tác an toàn và chính 
xác. Bạn có thể tiết kiệm hàng ngàn ðô la so với những gì bạn sẽ phải trả ðể có ðýợc thủ tục týõng tự trong một bệnh viện bằng cách tránh 
những chi phí bệnh viện tốn kém. 

Hội ðồng Nha khoa California quy ðịnh chặt chẽ những ai có thể tiến hành gây tê rãng và yêu cầu những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và 
chi tiết về thuốc và các trang thiết bị gây tê ðặc biệt cần phải có. Tôi luôn luôn výợt qua các tiêu chuẩn này và sử dụng trang thiết bị tiên tiến , 
thích hợp nhất nhý ở bệnh viện , cùng với các cán bộ giám sát tay nghề cao. 

Thuốc gây tê sẽ ảnh hýởng nhý thế nào ðến con bạn về sau nàyụ 
Sau khi ðiều trị rãng, trẻ em có xu hýớng nhanh chóng hồi tỉnh khỏi thuốc gây tê , có cảm giác không ðau ðớn, hõi choáng và nghỉ 

ngõi thoải mái. Thýờng thýờng, bệnh nhân có thể rời phòng khám bệnh một cách an toàn 20 phút sau khi chữa trị, sau ðó ngủ nửa ngày, ãn 
những ðồ ãn nhẹ và hoàn toàn hồi phục và sảng khoái vào sáng hôm sau. Với kĩ thuật của tôi thì các biến chứng thýờng rất hiếm. 

Ai sẽ tiến hành gây tê cho con bạnụ 
Cá nhân tôi tiến hành tất cả các khía cạnh của việc gây tê, và con bạn sẽ ðặt dýới sự giám sát liên tục và trực tiếp của tôi cho ðến khi 

ðýợc cho về nhà. Bạn hiếm khi tìm thấy ðýợc một bác sĩ y khoa giống nhý tôi trong việc gây tê bệnh nhân về rãng. Thýờng thýờng, bác sĩ 
nha khoa sẽ là ngýời ðảm nhiệm nếu ðýợc yêu cầu gây tê. Những kĩ thuật và chẩn ðoán y học mà tôi ðã ðúc rút ra ðýợc qua nhiều nãm làm 
việc trong bệnh viện chãm sóc trẻ em và ngýời lớn bị bệnh nặng thông qua các cuộc phẫu thuật phức tạp sẽ mang lại cho bạn niềm tin týởng 
rằng trong tay tôi con bạn sẽ ðýợc an toàn.  

Sau khi giành ðýợc bằng cử nhân khoa học về khoa sinh lý và khoa hoá sinh tại trýờng ðại học Stanford. Tôi ðã hoàn thành cả khoá 
ðào tạo y khoa và khoá ðào tạo bổ sung bốn nãm chuyên biệt về gây tê tại trýờng ðại học California và Trýờng Y khoa San Francisco 
(UCSF). Chýõng trình này ðýợc công nhận rộng rãi nhý là một trong những chýõng trình ðào tạo về gây tê hàng ðầu trên thế giới. Tôi ðã làm 
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việc tại Trýờng Y khoa San Francisco và Khoa Lâm sàng của Trýờng ðại học Stanford và ðã xuất bản 19 bài viết, bản tóm tắt và các chýõng 
sách khoa học. Tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong gây tê rãng và ðang giữ �Giấy phép Gây tê Ða khoa� của Hội ðồng Nha khoa California. 

Hy vọng ðiều gìụ 
Tôi sẽ liên lạc với bạn một hoặc hai ngày trýớc khi tiến hành quy trình khám rãng theo kế hoạch ðể tìm hiểu về các vấn ðề sức khoẻ 

mà con bạn có thể mắc phải, xem xét lại chế ðộ ãn uống, và bàn chi tiết về kế hoạch gây tê của riêng ðứa trẻ. 

Vào thời ðiểm hẹn gặp, bố mẹ thýờng ðýa con ðến khu vực tiến hành quy trình. Ðứa trẻ ngồi trong lòng bố mẹ và ngủ thiếp ði khi 
hít phải khí gây tê có hýõng vị kẹo gôm có bọt trong khi tôi kể cho chúng nghe một câu chuyện ðõn giản. Sau khi bố mẹ trở về khu vực chờ , 
tôi nhẹ nhàng khởi ðộng một ống có kích cỡ bằng tĩnh mạch của trẻ , gắn với thiết bị giám sát, và ấn sâu chất gây tê tới một mức ðộ cho phép. 

Ðối với bậc cha mẹ bị tàn tật hoặc không thể hợp tác, tôi có thể bắt ðầu việc gây tê trong khi vẫn còn ðang ở trong khu vực chờ bằng 
cách tiêm một liều thuốc gây ngủ vào cánh tay của trẻ. Việc này giống nhý tiêm chủng. Sau 3 phút, con bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ và sẽ 
không nhớ bất cứ một cái gì hõn nữa. 

Vào thời ðiểm kết thúc ðiều trị, bác sĩ nha khoa sẽ gặp bạn ở khu vực chờ và bàn về những gì ðã tiến hành. Tôi sẽ tiếp tục giám sát 
con bạn, và sẽ ðể cho hai ngýời gặp nhau ngay khi ðứa trẻ bắt ðầu thức dậy. Mặc dù con bạn có thể gắt gỏng trong một chốc lát những sẽ 
không gây ảnh hýởng lâu dài. 

Các hýớng dẫn trýớc khi gây tê 
Chế ðộ ãn uốngị Ðể an toàn, thì việc con bạn có một dạ dày trống rỗng là cực kì quan trọng. Việc nôn mửa ra thức ãn trong thời 

gian gây tê có thể ðe doạ ðến tính mạng. Chính vì lý do này, vào ngày hẹn gặp, con bạn phải không ãn bất cứ thứ gì hay uống sữa trong vòng 
8 tiếng trýớc khi tiến hành ðiều trị. Nếu trẻ ãn, việc gây tê sẽ phải ðýợc lên kế hoạch lại. Việc ãn chất gelatin có màu hay uống nýớc, ðồ uống 
thể thao, nýớc táo, hay các ðồ uống khác trong suốt và không có cặn trong khoảng thời gian 3 tiếng ðồng hồ trýớc khi hẹn gặp là không thể 
chấp nhận ðýợc. 

Ví dụ, nếu cuộc hẹn gặp vào 9:00 sáng, con bạn có thể uống nýớc sạch trýớc 6:00 sáng, nhýng không ðýợc uống sau thời gian ðó. 
Ngýời lớn phải giám sát liên tục con của mình trong ngày hẹn gặp ðể ðảm bảo rằng ðứa trẻ không ãn. Không ðể con bạn trong tình trạng 
không ðýợc chãm sóc hoặc gửi tới trýờng hoặc trung tâm chãm sóc trẻ. 

Bệnh tậtị Nếu con bạn mắc phải ho, buồn nôn, hay sốt, hãy gọi cho phòng khám bệnh nha khoa hoặc nhắn tin cho tôi ðể tôi có thể 
nói chuyện với bạn nhằm tiếp cận tình hình và quyết ðịnh liệu chúng tôi có thể hành ðộng một cách an toàn. 

Dýợc phẩmị Nếu con bạn dùng bất cứ loại thuốc ðýợc kê ðõn nào thì hãy cứ tiếp tục cho ðến ngày hẹn gặp. Nếu ðó là thuốc uống, 
hãy ðể con bạn uống thuốc cùng với một ngụm nýớc nhỏ. Nếu ðó là thuốc hít, ðể con bạn dùng bình thýờng. 

Quần áoị Tôi ðề nghị nên mặc quần áo rộng rãi, dễ dàng cởi bỏ quần áo ðể tiến hành ðiều trị rãng. Áo gần da thịt nhất nên ngắn tay. 
Hãy mang theo một bộ ðể thay ðổi và một cái chãn ấm. Nếu thấy phù hợp, hãy cho con bạn ðeo tã lót và mang theo thêm một chiếc nữa. 

Ngýời lớn ði kèmị Một ngýời lớn có trách nhiệm phải ði kèm với ðứa trẻ ðến phòng khám bệnh và ở ðó trong suốt quy trình. 

Những hýớng dẫn sau gây tê 
Giám sátị Các loại thuốc gây tê có thể gây ra buồn ngủ và phối hợp yếu. Do ðó, một ngýời lớn có trách nhiệm phải trực tiếp giám 

sát con bạn trong vòng 12 tiếng sau khi gây tê. Cho ðến khi hồi phục, cho phép con bạn ðýợc nghỉ ngõi và quan sát trẻ một cách chặt chẽ. 
Không cho phép trẻ bõi, ðạp xe, trýợt bãng hay chõi với trẻ em khác. 

Ãn uốngị Giới hạn việc uống chất lỏng trong vòng vài tiếng ðồng hồ ðầu. Hãy bắt ðầu bằng uống nýớc và sau ðó là nýớc quả sạch. 
Nếu rãng bị nhổ, không ðýợc sử dụng ống hút. Có thể ãn ðýợc ðồ ãn mềm tiếp theo là chất lỏng. Nếu con bạn không ðói, không ðýợc ép trẻ 
ãn, nhýng khuyến khích uống nhiều chất lỏng càng tốt. 

Sự sắp xếp về mặt tài chính 
Chi phí gây tê ýớc tính dựa trên cõ sở thời gian ðiều trị ýớc tính cộng thêm 45 phút. Dựa vào thời gian thực tế bác sĩ nha khoa tiến 

hành ðiều trị, chi phí thực tế có thể lớn hõn hoặc ít hõn chi phí ýớc tính. Chi phí tối thiểu của tôi là cho 2 giờ ðồng hồ. Ðối với bệnh nhân 10 
tuổi hay lớn tuổi hõn, sẽ có một khoản chi phí phụ cho từng trýờng hợp ðể trả cho chi phí thuốc mua thêm. Tôi yêu cầu một khoản ðặt cọc 
nhằm xác ðịnh cuộc hẹn gặp ðể gây tê. Việc thanh toán phần còn lại sẽ ðýợc trả vào thời ðiểm kết thúc ðiều trị và có thể ðýợc thanh toán 
bằng thẻ Mastercard, Visa hay tiền mặt. 

Chi phí gây mê tách biệt với thù lao của bác sĩ nha khoa, và trong khi không ðýợc chi trả ðối với nhiều ðõn bảo hiểm về nha khoa , 
thì các công ty bảo hiểm y tế thuộc tổ chức phi y tế (và một vài tổ chức y tế) lại chi trả chi phí gây tê cho trẻ em dýới 7 tuổi và cho các trẻ em 
và ngýời lớn khác bị tàn tật hoặc có vấn ðề về sức khoẻ. 

�Tôi rất mong ðýợc giúp ðỡ ðiều trị rãng cho bạnở Nếu bạn muốn nói chuyện với tôiẽ hãy gọi số thý thoại của tôiẽ và tôi sẽ 
gọi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất�ở  

(Ðã chỉnh sửa tháng 9/2004), A. Targ 2004 



Gây tê lýu ðộng Targ 
906 El Cajon Way, Palo Alto, CA 94303 

Ðiện thoại: (650) 856-7819 Fax: (650) 856-7909 

Mẫu thoả thuận sau ðây cung cấp cho bố mẹ của trẻ em nhỏ tuổi một cái nhìn tổng thể về những sự lựa chọn và rủi ro mà chúng là một phần của việc ðiều trị gây mêữ Thông tin này không 
phải ðể làm cho bố mẹ lo lắngể mà muốn giúp ðỡ họ ðýa ra một quyết ðịnh ðã ðýợc thông báo trýớc liên quan ðến việc ðiều trịữ Có ắ sự lựa chọn ðối với việc gây tê ẻkhông gây têể gây tê cục bộể gây tê 
nhẹể và gây tê sâuựgây tê ða khoaỏữ Tất cả những sự lựa chọn trên có thể ðýợc tiến hành trong một bệnh việnể trung tâm khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trúể hoặc ở trong một phòng khám bệnh tý nhânể 
tuỳ thuộc vào nhu cầu y tế của từng bệnh nhânữ 

Mẫu thoả thuận dành cho trẻ em 

Gây tê cho ðiều trị rãng 
Những sự lựa chọn việc sử dụng gây tê ða khoa/giảm ðau có thể thay ðổi tuỳ thuộc vào từng loại ðiều trị và ðộ tuổi của trẻ. Những sự lựa chọn này 

bao gồm việc không sử dụng thuốc giảm ðau, phýõng pháp ðiều trị phục hồi, hoặc là gây tê cục bộ. Bởi vì con tôi còn quá nhỏ tuổi không thích hợp ðể tiến 
hành quy trình lựa chọn trên một cách ðáng tin týởng nên quy trình này không ðýợc lựa chọn. Tôi hiểu rằng thuốc gây tê là rất cần thiết ðể ðảm bảo cho con 
tôi ðýợc an toàn và dễ chịu và ðể hoàn thành việc ðiều trị rãng. 

Tôi ghi nhận rằng y học không phải là một khoa học chính xác và rằng sẽ không có sự ðảm bảo nào cho tôi liên quan ðến kết quả của việc ðiều trị 
ðýợc ðề nghị. Tôi hiểu rằng các loại thuốc gây tê sẽ ðýợc bác sĩ y khoa Alex Targ sử dụng cho con tôi, và rằng việc sử dụng các loại thuốc gây tê, nói chung 
ðýợc coi là an toàn, có thể hiếm khi dẫn ðến những vấn ðề nghiêm trọng không lýờng trýớc ðýợc. Những vấn ðề rất không mấy khi xẩy ra này bao gồm, 
nhýng không ðýợc giới hạn ở, viêm phổi hay các vấn ðề về phổi khác, thở khó, các tác dụng phụ của thuốc, sự huỷ hoại não lâu dài hoặc có thể chữa trị 
ðýợc, các vấn ðề về tim, hoặc tử vong. Tôi hiểu rằng những thay ðổi không lýờng trýớc ðýợc trong tình trạng của con tôi có thể nảy sinh trong quá trình ðiều 
trị. Nếu ðiều này xảy ra, tôi chấp thuận tiến hành các ðiều trị bổ sung hoặc các biện pháp ðiều trị ðýợc bác sĩ Targ cho là cần thiết. 

Tôi hiểu rõ ðõn thuốc và hiểu cả về những hýỡng dẫn gây tê trýớc khi ðiều trì và sau khi ðiều trị. Tôi cũng hiểu rằng các dịch vụ gây tê hoàn toàn 
ðộc lập với việc ðiều trị của bác sĩ nha khoa phẫu thuật. Do vậy, bác sĩ gây tê không chịu trách nhiệm ðối với việc phẫu thuật/chữa rãng ðýợc tiến hành có sự 
gây tê, và bác sĩ nha khoa không chịu trách nhiệm ðối với việc gây tê. 

Tôi ðã có cõ hội ðýợc ðặt các câu hỏi thắc mắc. Tôi rất hài lòng với những câu trả lời và thông tin bổ sung ðã ðýợc cung cấp cho tôi. Tôi có thể rút lại bản 
thoả thuận này vào bất cứ thời gian nào cho ðến thời ðiểm việc gây tê ðýợc bắt ðầu. 

Tôi, -------------------------------------------------------, uỷ quyền việc tiến hành giảm ðau và/hoặc gây tê ða khoa cho 

     (tên của bố mẹ hoặc ngýời giám hộ hợp pháp)                                                                                                ( tên trẻ) 

trong quá trình phục hồi rãng và/hoặc phẫu thuật miệng ðýợc tiến hành vào ..----------------------------------(tháng-ngày-nãm) 

Tôi ðã ðọc và hiểu bản thoả thuận cho việc gây têở 

Chữ kí của bố mẹ: X����� .. 

Chữ kí của ngýời chứng kiến:X ���� Tên của ngýời chứng kiến:��� . 

Ngày:���� ..Giờ:������� .. 

Ðặt cọc ầẫẫ ðô-la không hoàn lại 
Mẫu Uỷ quyền sử dụng Thẻ tín dụng 

Ngày:�� � ..                       Tên trên thẻ:���� � .                ............................. 
                                                                 Họ                                              Tên                    

Việc kí tên dýới ðây uỷ quyền cho bác sĩ y khoa Alex Targ, ngay lập tức và một cách có hiệu quả, tiến hành việc giao dịch bằng thẻ tín dụng dýới 
hình thức một khoản ðặt cọc không hoàn lại 500.00 ðô la ðýợc tính vào khoản chi phí cho việc gây tê ðýợc nêu ở trên. Nếu việc gây tê không thể ðýợc tiến 
hành theo kế hoạch bởi vì bệnh nhân không có mặt vào thời gian ðã thoả thuận hoặc không tuân theo những hýớng dẫn về chế ðộ ãn uống trýớc khi phẫu 
thuật, khoản tiền ðặt cọc này sẽ bị mất. Khoản tiền ðặt cọc này sẽ ðýợc tính vào việc gây tê trong týõng lai ðýợc tiến hành bởi bác sĩ Targ chỉ khi Bác sĩ Targ 
quyết ðịnh rằng bệnh nhân quá ốm yếu không thể tiến hành phẫu thuật một cách an toàn vào thời gian theo kế hoạch. 

Chỉ chấp nhận thẻ Visa hoặc Mastercard  Chỉ chấp nhận thẻ Visa hoặc Mastercard 

Tên thẻ tín dụng:�� -� � -�� -��   Ngày hết hạn:�� /� � .. 
Chữ kí của Chủ Thẻ: X� ��� ��� . 
Phần dành cho phòng khám: 

Hoá ðõn #:� � .Ngày hoá ðõn:� ��� Uỷ quyền #:� -� -� -� - 
(ðã chỉnh sửa tháng 5/2004 


