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V/v đảm bảo cung ứng dịch 

truyền Albumin, Globulin 

An Giang, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

 

 

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

     
 

Căn cứ Công văn số 13672/QLD-KD ngày 28/12/2022 của Cục Quản lý Dược 

về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin và Globulin, 

Để đảm bảo việc cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời dịch truyền Albumin và 

Globulin cho nhu cầu điều trị của người dân. Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa 

bệnh trong tỉnh như sau: 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ, chủ động 

liên hệ kịp thời với các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng mua sắm. 

- Tổ chức các biện pháp chủ động thay thế dịch truyền Albumin, Globulin 

trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung bị thiếu hụt nhằm đảm bảo kịp thời có đủ 

dịch truyền Albumin và Globulin phục vụ cho người dân trên địa bàn trong các 

trường hợp cần thiết. 

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

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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