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Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 

Sở Y tế nhận được báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo về phản 

ứng có hại của thuốc Bupivacaine wpw spinal 0,5% Heavy (hoạt chất là 

Bupivacain) có số đăng ký VN-20879-17 (số lô 04DB1119, 04DB0919), mức độ 

nghiêm trọng của phản ứng là đe dọa trực tiếp tới tính mạng người bệnh, đây là 

lần thứ 2 trong năm thuốc Bupivacaine wpw spinal 0,5% Heavy là thuốc nghi 

ngờ gây ADR được Bệnh viện đa khoa tỉnh báo cáo về Sở Y tế và Trung tâm 

DI&DR Quốc gia.  

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế, Sở Y tế yêu cầu các 

cơ sở khám, chữa bệnh dừng ngay việc sử dụng thuốc Bupivacaine wpw spinal 

0,5% Heavy. Đồng thời, để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh 

tại các đơn vị trong thời gian còn lại của năm 2020, Sở Y tế giao cho các đơn vị 

có nhu cầu sử dụng hoạt chất Bupivacain tổ chức mua thuốc theo đúng các quy 

định về đấu thầu thuốc hiện hành 

Nhận được văn bản này, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh 

nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có 

khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Y, Dược) để phối hợp giải quyết./.   

 
Nơi nhận:                                                

- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- KBNN tỉnh; 

- KBNN các huyện, thĩ xã; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVD. 
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