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  Kính gửi: 

        - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Các đơn vị khám chữa bệnh; 

        - Trung tam Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố ; 

        - Các Công ty dược trong tỉnh. 

 Căn cứ Công văn số 13398/QLD-TT ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Cục 

Quản lý dược -  Bộ Y tế về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với 

thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch. 

 Để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Sở Y tế sao gửi Phụ 

lục ‘‘Các nội dung thay đổi/bổ sung đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh 

mạch, tiêm truyền tĩnh mạch” và đề nghị: 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế thông báo cho các 

nhà thuốc tư nhân và các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn biết cập nhật 

thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, 

tiêm truyền tĩnh mạch; 

 - Các đơn vị khám chữa bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ viên chức các 

khoa phòng, bộ phận biết cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa 

cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch; 

 - Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các 

trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết cập nhật thông tin hướng dẫn sử 

dụng đối với thuốc chứa cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch; 

- Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ 

thống phân phối của mình cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa 

cefmetazol đường tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch; 

  - Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc tăng cường thực hiện việc theo dõi 

tác dụng không mong muốn của thuốc trong quá trình sử dụng và lưu hành. Gửi 

báo cáo ADR (nếu có) của thuốc về: Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và 

Theo dõi các phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội) và Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế, mục Thuốc và TTGT; 

- Lưu: VT,P.NVD. 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

(Đãký) 

 

 

                     Trần Thái Sơn 
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