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  Kính gửi:  

          - Các đơn vị khám chữa bệnh; 

          - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

          - Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố; 

          - Các Công ty dược trong tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Cục 

Quản lý dược -  Bộ Y tế về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan, 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin về thuốc 

chứa Valsartan tiếp tục được sử dụng trong phòng bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế thông 

báo:   

1. Đình chỉ lưu hành các thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu 

Valsartan do Công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Trung Quốc sản xuất. 

Danh sách cập nhật các thuốc chứa Valsartan bị thu hồi đính kèm (Danh mục 1). 

2. Tạm ngừng lưu hành, sử dụng các thuốc có tên trong Danh sách các thuốc 

chứa Valsartan chưa có báo cáo về nguồn gốc nguyên liệu đính kèm (Danh mục 2). 

3. Tiếp tục được lưu hành và sử dụng đối với các thuốc chứa Valsartan được 

nêu trong Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu hành, sử dụng 

trong hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh đính kèm (Danh mục 3) 

 Nhận được thông báo này, Sở yêu cầu:  

 - Các đơn vị khám chữa bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức, các 

khoa phòng, bộ phận biết, kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi các thuốc có 

tên trong Danh mục 1 đồng thời tạm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng các 

thuốc có tên trong Danh mục 2 nêu trên;  

 - Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết thu hồi các thuốc có tên trong Danh 

mục 1 đồng thời tạm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng các thuốc có tên trong 

Danh mục 2 nêu trên; 

 - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các nhà thuốc tư 

nhân và các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn biết thu hồi các thuốc có tên 

trong Danh mục 1 đồng thời tạm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng các thuốc 



có tên trong Danh mục 2 nêu trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông 

báo này; 

- Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc trong hệ thống 

phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi các thuốc có 

tên trong Danh mục 1 đồng thời tạm ngừng ngay việc phân phối và sử dụng các 

thuốc có tên trong Danh mục 2 nêu trên; 

 - Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc nếu có các thuốc chứa Valsartan có 

tên trong Danh mục 1 hoặc  Danh mục 2 nêu trên phải khẩn trương thu hồi hoặc 

ngừng phân phối, sử dụng và báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế trước 

ngày 25/8/2018 (Báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng theo quy định Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế 

quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Trung tâm KN DP - MP; 

- Website SYT, mục Thuốc và TTGT; 

- Lưu: VT, NVD. 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

(Đã ký) 

 

 

 

                     Trần Thái Sơn 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 1: CÁC THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI 

(Đính kèm Công văn số 1526/SYT-NVD ngày  30 /7/2018) 

 



 
 

 



 



 
 



DANH MỤC 2: CÁC THUỐC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH, SỬ DỤNG 

(Đính kèm Công văn số           /SYT-NVD ngày      /7/2018) 

 
 

 



 



 



DANH MỤC 3: CÁC THUỐC TIẾP TỤC SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG 

(Đính kèm Công văn số           /SYT-NVD ngày      /7/2018) 
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