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V/v bảo đảm cung ứng huyết 

thanh kháng độc tố bạch hầu 

 

      An Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

                                   Kính gửi: 

  - Giám đốc các Bệnh viện trong tỉnh; 

  - Giám đốc các Trung tâm Y tế trong tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 11506/QLD-KD ngày 24/7/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, 

Để bảo đảm cung ứng kịp thời huyết thanh kháng độc tố bạch hầu cho nhu 

cầu điều trị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh như sau: 

- Khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Y tế Minh Đức để gửi dự trù 

và đặt hàng. 

- Đối với các Bệnh viện tuyến cuối trong tỉnh điều trị các bệnh truyền 

nhiễm và biến chứng của các bệnh truyền nhiễm trong đó có bệnh bạch hầu, đề 

nghị thực hiện dự trù số lượng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu cần lưu ý dự 

phòng tình huống phải tiếp nhận các ca bạch hầu nặng, có biến chứng từ tuyến 

dưới chuyển lên trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp để đảm bảo số lượng 

thuốc phục vụ điều trị. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn 

vị báo cáo kịp thời về Sở Y tế và Cục Quản lý Dược để xem xét giải quyết theo 

quy định. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC    

 - Như trên;                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 - Lưu: VT, NVD. 

                                                                                                    

 

 

  

                                                                                            Từ Hoàng Tước 
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