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V/v chủ động mua thuốc dự
trữ điều trị phòng Covid- 19.

Kính gửi:
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các Công ty kinh doanh thuốc.
Thực hiện Công văn số 473/KCB-NV ngày 11/05/2021 của Cục Quản lý
khám chữa bệnh -Bộ Y tế về việc dự trữ thuốc điều trị phòng Covid -19;
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, đặc
biệt là ở một số nước có chung đường biên giới với nước ta với số ca nhiễm
bệnh và tử vong ngày càng tăng. Vi rút biến chủng mới xuất hiện có đặc điểm
mạnh hơn, lây nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Từ 27/4 đến sáng ngày 13/5/2021,
Việt Nam phát hiện tổng cộng 644 người mắc Covid-19 trong cộng đồng; Số
tỉnh, thành phố ghi nhận người mắc Covid-19 là 26.
Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị phòng Covid-19 trong thời gian tới
trên địa bàn quản lý, Sở Y tế yêu cầu:
1. Các đơn vị Y tế trực thuộc; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ vào
chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng nhu cầu, lập kế hoạch mua
thuốc với số lượng hợp lý, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc; hóa chất khử trùng, diệt
khuẩn và các thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phác đồ điều
trị của Bộ Y tế và của Bệnh viện; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động
tăng giá trong quá trình điều trị.
2. Các cơ sở kinh doanh thuốc có kế hoạch dự trữ, chuẩn bị sẵn nguồn thuốc
có chất lượng, giá cả hợp lý cung ứng đầy đủ thuốc để đáp ứng nhu cầu kịp thời khi
nhận được đơn đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh.
3. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình mua sắm, dự trữ
thuốc điều trị cho người bệnh Covid-19, đề nghị đơn vị báo cáo về Sở Y tế để
tổng hợp, báo cáo Cục Quản lý khám chữa chữa bệnh.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện./.

(Gửi kềm theo Công văn số 473/KCB-NV ngày 11/05/2021 của Cục Quản lý
khám chữa bệnh - Bộ Y tế)
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