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         Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

     
 

Căn cứ Công văn số 7779/QLD-KD ngày 14 tháng 08 năm 2022 của Cục Quản 

lý Dược về việc cung ứng thuốc Protamin sulfat, 

Do Protamin sulfat là thuốc hiếm nguồn cung ứng và nhu cầu sử dụng thấp hơn 

so với các loại thuốc khác. Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho nhu 

cầu điều trị. Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện các nội 

dung cụ thể như sau: 

- Chủ động liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu thuốc Protamin sulfat để 

đặt hàng, mua sắm kịp thời. 

- Chủ động tiến hành công tác dự trữ thuốc, trong đó ngoài số lượng sử dụng 

theo nhu cầu cần phải có một số lượng tồn kho dự trữ thuốc Protamin sulfat ngoài 

nhu cầu thường xuyên để đề phòng khi có nhu cầu đột biến hoặc gặp trục trặc trong 

cung ứng thuốc. 

- Rà soát lại kế hoạch dự trù, đặt hàng, mua sắm, dự trữ thuốc tiêm chứa hoạt 

chất Protamin sulfat để đảm bảo tránh gián đoạn việc cung ứng thuốc cho nhu cầu 

điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh. 

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

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 
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