
 

 

Kính gửi: Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc. 
 

    

Sở Y tế nhận được Công văn số 3245/QLD-KD ngày 08/4/2021 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc cung ứng thuốc điều trị ngộ độc Botulinum. 

Theo đó, trong thời gian vừa qua, tại Việt Nam có xảy ra một số trường hợp 

bệnh nhân bị ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Botulinum.   

Để các đơn vị khám, chữa bệnh cập nhật thông tin tình hình cung ứng 

thuốc điều trị ngộ độc Botulinum, Sở Y tế Lạng Sơn thông báo: 

1. Hiện chưa có thuốc nào điều trị cho bệnh nhân ngộ độc Botulinum 

được cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.  

2. Một số bệnh viện (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy) đề xuất 

nhu cầu sử dụng thuốc điều trị ngộ độc Botulinum. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) 

đã cho phép Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 được nhập khẩu 

thuốc BAT dùng cho mục đích cấp cứu, chống độc trong điều trị cho bệnh nhân 

ngộ độc Botulinum theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018), cụ thể: 

- Tên  thuốc:  BAT  {Botulism  Antitoxin  Heptavalent  (A,B,C,D,E,F,G) 

-(Equine)};  

- Số lượng: 30 chai; Chai 50 ml; Dung dịch đậm đặc pha truyền. 

- Tên cơ sở sản xuất và cung cấp thuốc: Emergent BioSolutions Canada  

Inc., Canada. 

Đối với thuốc BAT đã được cấp phép nhập khẩu này, trường hợp cơ sở 

nhập khẩu hoặc cơ sở sử dụng thuốc có nhu cầu bán hoặc chuyển nhượng thuốc 

nhập khẩu trên cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, có thể thực hiện theo 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều 78 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được bổ 

sung, sửa đổi tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP). 

3. Sở Y tế đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh chủ động mua sắm thuốc 

điều trị ngộ độc Botulinum để trường hợp có ngộ độc xảy ra có sẵn thuốc phục 

vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Khi xác định được nhu cầu, 

khẩn trương liên hệ với Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 (địa chỉ: 
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87 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc các cơ sở nhập khẩu 

khác để chuẩn bị hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc điều trị ngộ độc Botulinum theo 

quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) phục vụ cho nhu cầu điều trị tại 

đơn vị theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- P.VNYD, Thanh tra Sở;  

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn;   

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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