UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3396 /SYT- NVY

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc
điều trị COVID-19

Kính gửi:
- Bệnh viện công lập và tư nhân;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1270/KCB-NV ngày 13/10/2021 của Cục Quản lý
Khám, chữa bệnh về việc đề xuất nhu cầu thuốc phòng chống dịch COVID-19, để
Bộ Y tế có căn cứ xây dựng kế hoạch cũng như chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất, nhập
khẩu, đăng ký thuốc trong việc đảm bảo nguồn cung các loại thuốc này.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu của một số thuốc sử dụng điều trị
người bệnh COVID-19 hạn chế nguồn cung, có nguy cơ thiếu (danh sách tại Phụ lục
hoặc đề xuất thuốc khác nếu có).
Văn bản đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Phòng Nghiệp vụ Y trước 11 giờ
ngày 18/10/2021 (Thứ 2) để tổng hợp báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Các
đơn vị không gửi văn bản đăng ký hoặc gửi chậm sau thời gian trên xem như không có
nhu cầu và chịu trách nhiệm nếu không có thuốc sử dụng cho người bệnh sau này.
Nếu có khó khăn, vướng mắc, xin vui lòng liên hệ BS Ngô Hữu Trí, Phòng
Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918625055, mail: bstrilxag@gmail.com./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hưng

SỞ Y TẾ AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN/TTYT..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

…., ngày … tháng 10 năm 2021

/BC

ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19
NỘI DUNG

TT

1.

Midazolam 5mg/ml

2.

Phenobarbital

3.

Atracurium/Rocuronium

4.

Ceftazidime + Avibactam 2,5g

5.

Sulfamethoxazol + Trimethoprim dạng tiêm truyền

6.

Heparin trọng lượng phân tử lượng thấp (Enoxaparin)

7.

Amphotericin

8.

Micafungin 50mg

9.

Caspofungin

10.

Dịch lọc máu liên tục theo máy

11.

Immunoglubulin 2,5g hoặc 5g

12.

Albumin 20%/50ml

13.

Kháng thể đơn dòng:
- Tolicizumab
- Casirivimab and Imdevimab
Remdesivir

14.

Số lượng đề
xuất quý IV

Đề xuất khác
15.

........

Nơi nhận:
- Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y);
-

GIÁM ĐỐC

Số lượng đề
xuất năm
2022

