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UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 572 /SYT-KHNV

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2019

V/v đảm bảo cung ứng thuốc
phòng, điều trị bệnh sởi

Kính gửi:
- Các đơn vị Y tế trực thuộc;
- Các Công ty kinh doanh thuốc tân dược.
Thực hiện Công văn số 579/QLD-KD ngày 21/01/2019 của Cục Quản lý
dược - Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi.
Ngày 07/9/2018, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3095/SYT-KHNV của
Sở Y tế Ninh Thuận về việc cung ứng thuốc phòng, chống sốt xuất huyết và
bệnh sởi.
Hiện nay, số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong những
tháng mùa đông xuân khi thời tiết ẩm kéo dài. Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc
phục vụ cho công tác phòng và điều trị bệnh bệnh sởi trên địa bàn quản lý, Sở Y
tế yêu cầu:
1. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại
Công văn số 3095/SYT-KHNV ngày 07/9/2018 của Sở Y tế Ninh Thuận đã gửi
đến các đơn vị, cơ sở.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; báo
cáo bằng văn bản về Sở Y tế (Bộ phận dược) để xem xét, giải quyết kịp thời.
Yêu cầu các đơn vị, cơ sở khẩn trương, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTCNH.
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