
UBND TỈNH AN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           SỞ Y TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

 Số :  2661 /SYT-NVD                                  An Giang, ngày 27  tháng 10 năm 2020 
V/v sử dụng Dung dịch thuốc  

   tiêm Bupivacaine 5mg/ml,  

VN-20879-17, lô: 04DB1119,  

    07DB0919, 08DB0919 

 

            Kính gửi: 

                  - Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; 

              - Trưởng Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố, 

 

Căn cứ Công văn số 16210/QLD-CL ngày 23/10/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, SĐK: VN-

20879-17, lô: 04DB1119. 07DB0919, 08DB0919, 

Trong thời gian chờ xác định nguyên nhân tai biến của Dung dịch thuốc 

tiêm Bupivacaine. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị như 

sau: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh không tiếp tục sử dụng Dung 

dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SĐK: VN-20879-17, 

các lô: 04DB1119, 07DB0919 và lô 08DB0919. 

2. Các cơ sở sử dụng thuốc trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung 

Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc 

cung ứng và tìm nguồn thay thế trong trường hợp cần thiết đối với thuốc tiêm 

chứa Bupivacaine và Công văn số 9456/QLD-CL ngày 30/06/2020 của Cục 

Quản lý Dược để tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử lý tai biến có 

thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 

WPW Spinal 0,5% Heavy, SĐK: VN-20879-17. 

3. Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phổ biến rộng rãi nội 

dung thông báo này cho tất cả các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc 

trên địa bàn, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân biết để thực hiện. 

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 

KHẨN 
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