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Số: 1739 /SYT-NV
Vv thuốc giả Actemra 400mg/20ml

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
-

Cục Quản lý thị trường;
Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc;
Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm;
Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
Thanh tra Sở Y tế;
Các cơ sở bán lẻ thuốc.
(gửi qua hệ thống https://duocquocgia.com.vn)

Ngày 25/3/2022, Cục Quản lý Dược có Công văn số 2066/QLD-CL về
việc thuốc giả Actemra 400mg/20ml. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được
các Văn thư số RA/01/03/2022 đề ngày 03/3/2022 và số RA/04/03/2022 đề ngày
10/3/2022 của Văn phòng đại diện Công ty F. Hoffmann-La Roche Ltd Thụy Sĩ
tại Tp. Hà Nội thông tin về việc phát hiện mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả,
trên nhãn ghi: Actemra 400 mg/20 mL, số lô B2101B32; có các dấu hiệu khác
biệt so với mẫu lô thuốc Actemra 400 mg/20 mL, số lô B2101B32 do Công ty
F. Hoffmann-La Roche Ltd phân phối và chỉ lưu hành tại Thổ Nhĩ Kỳ (hình ảnh
kèm theo Công văn số 2066/QLD-CL ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý Dược).
Sản phẩm Actemra 400 mg/20 mL chưa được Cục Quản lý Dược cấp
phép nhập khẩu, chưa cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Để tránh việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo
chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thực hiện chỉ đạo của Cục
Quản lý Dược, Sở Y tế thông báo:
1. Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường
việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thuộc địa bàn, đảm bảo kinh
doanh thuốc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ; kịp thời phát hiện và ngăn chặn
các hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với các phương tiện thông tin
đại chúng thông tin tới người dân biết để không mua thuốc qua các thông tin trên
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mạng internet, chỉ mua thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, có đầy đủ
hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của thuốc.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn
vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn./.
Gửi kèm: Công văn số 2066/QLD-CL ngày 25/3/2021 của Cục Quản lý
Dược
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ SYT;
- BVĐK Vạn Phước;
- TTYT Vietsovpetro;
- Bệnh xá Công an tỉnh;
- Các PKĐK;
- TT ĐD TB-NCC Long Đất;
- TTXH, TTGD LĐXH;
- BP CNTT (đăng website SYT);
- Lưu: VT, NV.
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