
       Kính gửi:  

 

 

- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện trong tỉnh. 

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo:  

 Các lô thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SĐK: VN-

20879-17, số lô: 03DB0319,05DB0319, 01DB0619, 03DB0919, 04DB0919 và 

05DB0919 đạt tiêu chuẩn chất lượng và được phép sử dụng (Công văn số 

232/QLD-CL ngày 10/01/2020). 

 Sở Y tế yêu cầu các cơ sở sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh: 

 1. Thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế tại các công văn số 

3614/BYT-BM-TE ngày 26/6/2017; số 4519/BYT-BM-TE ngày 06/8/2019 về 

việc sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai và số 

6903/BYT-BM-TE ngày 22/11/2019 về tăng cường công tác dự phòng, phát 

hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa. Xử lý kịp thời 

các trường hợp xảy ra phản ứng có hại khi sử dụng thuốc; báo cáo về cục quản 

lý Dược, Sở Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan. 

 2. Phải kiểm tra cảm quan thuốc trước khi sử dụng; không sử dụng thuốc 

nếu có dấu hiệu nghi ngờ không đảm bảo chất lượng. 

 Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        

- Như kính gửi;                                                                      

- Phòng NVY và TTra sở;  

- Phòng y tế huyện, TP; 

- TTKNDP&MP;   

- Trang thông tin điện tử 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 xử lý dung dịch thuốc tiêm 

Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17  

 

         Nam Định , ngày     tháng  01  năm 2020 
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