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Ninh Thuận, ngày 16 tháng07 năm 2018

V/v đảm bảo cung ứng đầy
đủ và kịp thời dịch truyền
cho nhu cầu điều trị của nhân
dân trên điạ bàn tỉnh.

Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc có khám chữa bệnh.
Thực hiện Công văn KHẨN số 13267/QLD-KD ngày 12/7/2018 của Cục
Quản lý dược - Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng dịch truyền.
Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch truyền cho nhu cầu điều trị
của nhân dân trên địa bàn quản lý, Sở Y tế yêu cầu:
1. Các đơn vị y tế trực thuộc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao;
xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc dự trù, dự trữ; chủ động liên hệ kịp thời với
các đơn vị nhập khẩu, cung ứng để ký hợp đồng, đấu thầu, mua sắm (bao gồm
cả các biện pháp chủ động thay thế nguồn dịch truyền trong trường hợp có nguy
cơ nguồn cung hiện tại bị thiếu hụt đột ngột) với số lượng hợp lý, đảm bảo kịp
thời có đủ dịch truyền phục vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh.
2. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các
đơn vị báo cáo về Sở Y tế; tổng hợp báo cáo Cục Quản lý dược để được giải
quyết theo quy định.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm theo Công văn số 13267/QLD-KD ngày 12/7/2018 của Cục
Quản lý dược)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD.
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