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

                   SỞ Y TẾ             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                     
           Số: 314 /SYT-NVD                                             Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015 
 V/v ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc  

      uống dạng đơn chất chứa hoạt chất  

     Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất  

                     của Artemisinin 
 

 

   Kính gửi:   

- Các bệnh viện, Trung tâm có giường bệnh trực thuộc Sở; 

- 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; 

    - Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm; 

    - Báo Cần Thơ; 

    - Hội Dược học Cần Thơ. 

 

Ngày 03/6/2013, Sở Y tế có công văn số 1362/SYT-NVD về việc rút số đăng 

ký của tất cả các thuốc đường uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc 

dẫn xuất của Artemisinin ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành 

trên thị trường Việt Nam (thực hiện Quyết định số 112/QĐ-QLD ngày 20/5/2013 của 

Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký thuốc). 

Ngày 04/6/2013, Sở Y tế có công văn số 1374/SYT-NVD về việc ngừng sử 

dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các 

dẫn xuất của Artemisinin (thực hiện công văn số 7873/QLD-CL ngày 24/5/2013 của 

Cục Quản lý Dược về việc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất 

chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin). 

Ngày 23/01/2015, Cục Quản lý Dược có công văn số 1297/QLD-CL về việc 

ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin 

hoặc các dẫn xuất của Artemisinin 

Để tránh tình trạng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét, Sở Y tế TP Cần Thơ 

nhắc lại thông báo: 

Ngừng mua, bán, sử dụng và thu hồi toàn bộ các thuốc uống dạng đơn chất 

chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các dẫn xuất của Artemisinin trên toàn quốc. 

- Các cơ sở bán buôn phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các cơ 

sở bán lẻ, sử dụng thuốc chứa hoạt chất Lysozym và tiến hành thu hồi toàn bộ các 

thuốc này trên phạm vi toàn quốc. Gửi báo cáo thu hồi theo Thông tư số 09/2010/TT-

BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng thuốc về 

Sở Y tế trước ngày 12/02/2014. 



- Các cơ sở bán lẻ và cơ sở sử dụng thuốc phải ngừng kinh doanh, ngừng 

sử dụng, tiến hành trả lại toàn bộ các thuốc nói trên cho cơ sở cung ứng. 

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. 

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

 

Nơi nhận:               KT.GIÁM ĐỐC                                                                  

- Như trên;                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC 

        - Thanh tra Sở; 

        - Nghiệp vụ Y;            

        - Website;           

- Lưu VP, NVD .        

 

                                                                                           Cao Minh Chu 
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