
 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố                

(Bộ phận y tế). 
    

Thực hiện Công văn số 1455/QLD-ĐK ngày 02/3/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc thống nhất thông tin đường dùng, chỉ định đối với thuốc 

glutathion. Để đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả đối với 

thuốc glutathion, Sở Y tế thông báo: 

1. Thuốc glutathion chỉ sử dụng đường tiêm truyền tĩnh mạch với các chỉ định: 

- Giảm bạch cầu do xạ trị, viêm niêm mạc miệng do xạ trị. 

- Dự phòng bệnh thần kinh do điều trị hóa chất với cisplatin và dẫn xuất 

platinum. 

Thông tin đường dùng, chỉ định đối với thuốc glutathion trên căn cứ kết 

luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc- 

Bộ Y tế. 

2. Đề nghị các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc và Văn phòng HĐND-

UBND các huyện, thành phố (bộ phận y tế) thông báo đến các khoa, phòng, bộ 

phận liên quan, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn 

quản lý thông tin đường dùng, chỉ định đối với thuốc glutathion như trên; thực 

hiện kê đơn thuốc glutathion theo đúng đường dùng, chỉ định đã được Hội 

đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc- Bộ Y tế 

thống nhất. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 

V/v cung cấp  thông tin đường dùng, 

chỉ định đối với thuốc glutathion 
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