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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVD Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng 9 năm 2018 

V/v thuốc chứa dược chất Valsartan   
   

KHẨN 

Kính gửi:  - Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc;  

- Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh; 

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

- TTYT Vietsovpetro; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc; 

- Các Phòng khám đa khoa. 
 

Sở Y tế nhận được Công văn số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 của Cục 

Quản lý Dược về việc thuốc chứa dược chất Valsartan.  

Căn cứ thông báo của Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA), Cơ 

quan quản lý dược Mỹ, Cơ quan quản lý dược Đài Loan và một số cơ quan quản 

lý dược khác trến thế giới về việc thu hồi các thuốc chứa Valsartan được sản xuất 

từ nguyên liệu Valsartan chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) của các 

nhà sản xuất nguyên liệu: 

- Zheijang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd; 

- Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co, Ltd; 

- Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd; 

- Hetero Labs Ltd. 

Nhằm 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; thực 

hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế thông báo:  

1. Thu hồi, ngừng sản xuất, ngừng nhập khẩu nguyên liệu và các thuốc có 

chứa Valsartan được sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do các công ty Zhuhai 

Rundu Pharmaceutical Co, Ltd; Zheijang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd; Hetero 

Labs Ltd sản xuất. Danh sách các thuốc bao gồm: 

- Valsartan 160, SĐK: VD-29714-18, Công ty CPDP Cửu Long; 

- Cobidan 80, SĐK: VD-22086-15, Công ty cổ phần BV Pharma; 

- Meyervasid M, SĐK: VD-30052-18, Công ty Liên doanh Meyer - 

BPC; 

- Mayervas 160, SĐK: VD-26480-17, Công ty Liên doanh Meyer - 

BPC; 

- Mayervas 80, SĐK: VD-26481-17, Công ty Liên doanh Meyer - BPC; 

- Mayervasid, SĐK: VD-26482-17, Công ty Liên doanh Meyer – BPC; 

- Meyervasid F, SĐK: VD-26483-17, Công ty Liên doanh Meyer – 

BPC; 
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- Valthotan Film Coated Tablets 160mg “Standard”, SĐK:VN-17592-

13, Standard Chem & Pharm Co., Ltd. 

2. Cập nhật các danh sách về thuốc chứa Valsartan đã được công bố tại 

Công văn số 14487/QLD-CL ngày 26/7/2018: 

- Danh mục 1: Danh sách các thuốc chứa Valsartan bị đình chỉ lưu 

hành, thu hồi. 

- Danh mục 2:  Danh sách các thuốc chứa Valsartan bị tạm dừng nhập 

khẩu, lưu hành, sử dụng. 

- Danh mục 3:  Danh sách các thuốc chứa Valsartan tiếp tục được lưu 

hành, sử dụng trong hoạt động khám, chữa bệnh. 

3. Cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở khám, chữa bệnh: 

- Dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các thuốc có tên trong Danh 

mục 1 và Danh mục 2 đính kèm công văn. 

- Thu hồi và trả lại thuốc có tên trong Danh mục 1 cho cơ sở cung cấp, 

cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu. 

- Chỉ được tiếp tục phân phối, sử dụng các thuốc có tên trong Danh 

mục 3 gửi kèm công văn. 

4. Sở Y tế yêu cầu: 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố, 

doanh nghiệp kinh doanh thuốc phổ biến nội dung trên đến các nhân viên y tế, cơ 

sở kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết; kiểm tra, giám 

sát việc thu hồi, trả về nhà phân phối thuốc bị thu hồi (nếu có); xử lý các cơ sở vi 

phạm theo quy định hiện hành; 

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe: Phối hợp với các phương 

tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến danh mục 

thuốc có chứa hoạt chất Valsartan bị thu hồi, tạm ngừng lưu hành, sử dụng có tên 

trong các danh sách đính kèm công văn này (Danh mục 1 và Danh mục 2) tới 

người dân biết. 

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

(Gửi kèm Công văn số 16944/QLD-CL ngày 31/8/2018 của Cục Quản lý 

Dược, công văn này đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa 

chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Phòng KH-TC (BP CNTT); 

- TTKNDP-MP, T4G; 

- TT ĐD TB-NCC Long Đất; 

- TTXH, TTGDLĐXH; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

                GIÁM ĐỐC 
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