
Kính gửi : - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc; 

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ công văn số 12331/QLD-KD ngày 19/7/2019 của Cục Quản lý Dược 

về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết, để đảm bảo 

cung ứng thuốc đủ phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh, 

Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn có kế hoạch dự 

trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số 

thuốc; hóa chất khử trùng, diệt khuẩn và các thuốc phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh theo các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị tại các Quyết định số 458/QĐ-

BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị sốt xuất huyết Dengue, Quyết định số 1537/QĐ-BYT ngày 29/4/2014 về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue bằng y học cổ 

truyền, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc. 

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc, cập 

nhật diễn biến mô hình bệnh tật để phục vụ công tác chuẩn đoán, điều trị sốt xuất 

huyết Dengue và liên hệ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để 

đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám, chữa bệnh. 

3. Các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế trong 

trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị sốt xuất 

huyết Dengue và các bệnh có thể phát sinh sau mưa, bão, lũ lụt... trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng NVY; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, 

điều trị bệnh sốt xuất huyết 

 

                 Nam Định , ngày         tháng 7 năm 2019 
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