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BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

TRUNG TÂM AN GIANG 

ĐƠN VỊ TTT – DLS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                            An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2022 
 

THÔNG TIN THUỐC 

(Về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin tiếng 

Việt) 
 

Kính gửi: 

 Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; 

 Ban Chủ nhiệm các khoa/phòng. 
 

 Căn cứ Công văn số 3520/QLD-CL ngày 05/05/2022 của Cục Quản lý Dược về 

việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin tiếng Việt; 

 Căn cứ Công văn số 1328/SYT-NVD ngày 09/05/2022 của Sở Y tế tỉnh An Giang 

về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin tiếng Việt;  

 Cục Quản lý Dược nhận thông tin từ Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) tại Việt Nam gửi cảnh báo khẩn từ Tổng hành dinh WHO liên quan đến thuốc giả 

Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ. Theo đó, Hải Quan Thụy Sỹ đã phát hiện thuốc giả 

Molnupiravir thông tin như sau:  

 Thuốc giả Molnupiravir 400mg, dạng bào chế nang cứng, quy cách đóng gói: lọ 

20 viên nang cứng, trên nhãn có thông tin ghi “Manufactured by Công ty TNHH, Chi 

nhanh 1 so 40 dai, P. An Phu, Tx. Thuan An, Tinh Binh Duong, Vietnam”. Kết quả kiểm 

nghiệm thuốc cho thấy thuốc không chứa hoạt chất như ghi trên nhãn (đính kèm hình ảnh 

lọ thuốc). 

 Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Đơn vị Thông tin thuốc – Dược lâm sàng 

thông báo cho Ban chủ nhiệm các khoa/phòng thông tin cho tất cả các nhân viên y tế 

trong đơn vị biết để thực hiện. 

 Trân trọng kính chào./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: DLS. 

 TỔ TTT - DLS 
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Hình ảnh thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ 

 

 

 


