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

     SỞ Y TẾ                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số: 2251/SYT-YDQLHN                           Cần Thơ, ngày 02  tháng 6 năm 2021 

 

  

    Kính gửi:    

                - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng Y tế quận/huyện; 

- Các Bệnh viện tư nhân; 

- Các đơn vị kinh doanh dược phẩm; 

- Bệnh viện 121 – Quân khu 9; 

    - Bệnh viện Công an Cần Thơ; 

- Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ; 

- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; 

    - Báo Cần Thơ; 

    - Hội Dược học Cần Thơ; 

    - Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ. 

    - Ban chỉ đạo 389 Cần Thơ. 

Sở Y tế nhận được Công văn số 6011/QLD-CL ngày 25/5/2021 của Cục Quản 

lý Dược về việc thuốc Cortibion không rõ xuất xứ. 

Hiện nay trên thị trường có mẫu thuốc Cortibion là hàng giả, hàng nhái, không 

rõ xuất xứ so với sản phẩm Cortibion (số đăng ký VD-21043-14) do Công ty 

Roussel Việt Nam sản xuất, lưu hành (chi tiết các dấu hiệu so sánh giữa thuốc thật 

và thuốc là hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc tại Công văn 6011/QLD-CL). 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa 

bàn không được buôn bán, sử dụng và kịp thời cung cấp thông tin tới Bộ phận 

nghiệp vụ Dược – Sở Y tế khi phát hiện có mẫu thuốc Cortibion nghi ngờ giả, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhận biết nêu trên.  

2. Phòng Y tế các quận/huyện triển khai công văn này đến các nhà thuốc, quầy 

thuốc trên địa bàn. Thực hiện báo cáo về Sở Y tế khi phát hiện thuốc trên lưu hành 

trên địa bàn. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;              

- Thanh tra Sở; 

- TTKN thuốc, TP, MP; 

- Website SYT;  

- Lưu: VP, BP. NVD. 
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Nguyễn Phước Tồn 

V/v thuốc Cortibion không rõ 

xuất xứ 
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