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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVD 
V/v cung cấp thông tin liên quan đến 

tính an toàn của kháng sinh nhóm 

quinolon, fluoroquinolon 

An Giang, ngày  25 tháng 05 năm 2021 

  

  Kính gửi:  

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

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

 
 

Căn cứ Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/05/2021 của Bộ Y tế - Cục Quản 

lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm 

quinolon, fluoroquinolon, 

Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng 

sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon được ghi trong Phụ lục “cập nhật thông tin 

liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon” đính 

kèm công văn này (thông tin đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: http://www.dav.gov.vn trong mục “Thông tin thuốc” 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Sở Y tế đề nghị như sau: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tăng cường theo dõi, phát hiện, xử trí 

các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của các thuốc nêu trên (nếu có) và gửi báo cáo 

phản ứng có hại của thuốc về: Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi 

phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc 

Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc TP. Hồ 

Chí Minh (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) theo mẫu báo cáo 

phản ứng có hại của thuốc được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT 

ngày 10/06/2011. 

2. Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thông báo đến các cơ sở 

kinh doanh dược trên địa bàn các thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của 

kháng sinh nhóm quinolon và fluoroquinolon nêu trên. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương thực hiện./. 

       
Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
                                                                                                              

 

 

 

                                                                                         Từ Hoàng Tước 

http://www.dav.gov.vn/
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