
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ Y TẾ                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                     
          Số: 3360 /SYT-NVD                                 Cần Thơ, ngày 21 tháng 11  năm 2017 

     V/v cập nhật thông tin hướng dẫn  

   sử dụng đối với thuốc chứa citicolin  

                dùng đường tiêm 

    

 

Kính gửi:   

- Các Bệnh viện, TTYT trực thuộc Sở; 

- Các Công ty kinh doanh dược phẩm; 

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; 

- Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ; 

- Bệnh viện 121 – Quân khu 9; 

- Bệnh viện Công an Cần Thơ; 

- Các Bệnh viện tư nhân; 

- Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ; 

- Hội Dược học Cần Thơ. 

  

Để thống nhất về chỉ định cũng như hướng dẫn sử dụng của thuốc chứa 

coticolin dùng đường tiêm; ngày 13 tháng 11 năm 2017 Cục Quản lý Dược có 

Công văn số 18583/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với 

thuốc chứa Citicolin.  

 Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả Sở Y tế thông báo: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tiếp tục 

cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc có chứa coticolin dùng đường 

tiêm nêu tại Công văn số 18583/QLD-ĐK và nội dung hướng dẫn theo Phụ lục 

Công văn số 18583/QLD-ĐK. 

2. Tăng cường theo dõi, phát hiện và xử trí các trường hợp xảy ra phản ứng 

có hại của các thuốc nêu trên (nếu có). Gửi báo cáo phản ứng có hại của thuốc về: 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi 

phản ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc 

Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc Tp. 

Hồ Chí Minh (201B Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh). 



3. Đối với các cơ sở đăng ký lưu hành thuốc trên địa bàn: phải cập nhật, bổ 

sung thông tin trong mục chỉ định, liều dùng và cách dùng, cảnh báo thận trọng, 

tác dụng không mong muốn  trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc các nội dung 

theo phụ lục Công văn số 18583/QLD-ĐK. 

(Đính kèm Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 18583/QLD-ĐK ngày 13 

tháng 11 năm 2017) 

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

 

Nơi nhận:                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC                                                    

 - Như trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC   

 - NVY; 

- Website SYT ;  

 - Lưu: VP, NVD. 

 

 

                                                                                   Cao Minh Chu 
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