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               SỞ Y TẾ                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                     

Số: 2574/SYT-NVD                                   Cần Thơ, ngày 07 tháng  9  năm 2017 

    V/v tăng cường quản lý sản 

      phẩm thuốc cồn sát trùng 

 

Kính gửi:   

                     - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Phòng Y tế các quận/huyện; 

- Các Công ty kinh doanh dược phẩm; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ; 

    - Báo Cần Thơ; 

    - Hội Dược học Cần Thơ. 

 

Theo báo cáo của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trong vài 

năm qua tình hình ngộ độc methanol có xu hướng tăng. Báo cáo còn cho biết bên 

cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, còn có 

cả việc người dân mua cồn 90o trên nhãn ghi cồn sát trùng thay rượu uống. Hầu 

hết các trường hợp uống cồn sát trùng nêu trên cho tới nay theo ghi nhận của 

Trung tâm chống độc đều dẫn tới ngộ độc methanol nặng, có trường hợp bệnh 

nhân bị tử vong. 

Qua công tác hậu kiểm của Cục quản lý Dược ở một số Sở Y tế phát 

hiện tại cơ sở bán lẻ thuốc có bán sản phẩm trên nhãn ghi cồn 70o, cồn 90o 

công dụng sát trùng chưa có số đăng ký lưu hành theo quy định. 

Ngày 05 tháng 09 năm 2017 Cục quản lý Dược – Bộ Y tế có công văn số: 

13660/QLD-Ttra về việc tăng cường quản lý sản phẩm thuốc cồn sát trùng. 

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

1. Thông báo đến từng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn chỉ được phép kinh 

doanh sản phẩm cồn sát trùng được cấp phép đăng ký lưu hành dưới dạng thuốc. 

2. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý 

sản phẩm cồn sát trùng trong y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cồn sát trùng 

bao gồm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, trong đó chú trọng kiểm tra về nguồn gốc, 

xuất xứ sản phẩm. 

3. Xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh cồn sát trùng dùng trong y tế theo quy định hiện hành. 

Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trường hợp vi phạm về quản 

lý sản phẩm cồn sát trùng dùng trong y tế. 

4. Tăng cường công tác tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý 

sản phẩm cồn sát trùng dùng trong y tế cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn.  



Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về 

Phòng nghiệp vụ Dược - Sở Y tế để phối hợp giải quyết. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng nghiệp vụ Dược - Sở Y tế  trước ngày 

15/12/2017 để tổng hợp báo cáo./.    

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC  

-Như trên; 

-NVY; 

-Thanh tra SYT;  

-Website SYT; 

-Lưu VP, NVD. 

                                                                               Bùi Thị Lệ Phi 
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