
 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC 

 Số:  68 /TTT-BV Bạc Liêu, ngày24 tháng12 năm 2021 

THÔNG TIN THUỐC  
 V/v cập nhật tình trạng một số thuốc chống đông dạng tiêm 

Kính gửi: Các khoa lâm sàng - Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu 

Căn cứ vào Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

Căn cứ vào tình hình sử dụng thuốc tại khoa lâm sàng và các thuốc trúng thầu hiện tại, 

Hiện nay, do tình trạng thuốc Enoxaparin natri 40 mg/0,4 ml (Gemapaxane) 

Enoxaparin natri 60 mg/0,6 ml (Gemapaxane) sắp hết số lượng thầu, đề nghị các bác sĩ xem 

xét kê đơn Heparin 25.000 IU/5ml phù hợp với tình trạng bệnh trong khi chờ các thuốc có 

hàng lại. 

Bảng. Cập nhật tình trạng một số thuốc chống đông dạng tiêm 

STT Thuốc 
Đơn 

vị 
Đường dùng Ghi chú 

1. Enoxaparin natri 

40 mg/0,4 ml 

(Gemapaxane) 

Bơm 

tiêm 

Tiêm dưới da Tình trạng: sắp hết số lượng thầu 

Số lượng (đến 24/12/2021): 473 

2. Enoxaparin natri 

60 mg/0,6 ml 

(Gemapaxane) 

Bơm 

tiêm 

Tiêm dưới da Tình trạng: hết số lượng thầu  

  

3. Heparin  

25.000 IU/5ml 

Lọ Dung dịch tiêm dưới 

da, tiêm tĩnh mạch 

hoặc truyền tĩnh mạch 

Sẵn có 

Nay thông báo để các khoa lâm sàng nắm thông tin và thực hiện theo quy định. Trong 

quá trình sử dụng thuốc, các khoa phòng cần thông tin hỗ trợ liên hệ Đơn vị Thông tin thuốc 

cùng phối hợp và giải quyết./. 

Nơi nhận: P. GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC 
- Như Kính gửi    

- Lưu: ĐVTTT 
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