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THÔNG BÁO 
 

Về một số điểm mới trong danh mục thuốc không kê đơn  

được quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 3/5/2017 

Kính gửi : Khoa lâm sàng 
 

 

Ngày 3/5/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 07/2017/TT-BYT về Ban hành danh mục 

thuốc không kê đơn, thay thế danh mục thuốc không kê đơn trước đây được quy định tại 

Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.  

Một số điểm thay đổi về Danh mục thuốc không kê đơn được quy định trong Thông tư 

07/2017/TT-BYT so với trước đây như sau : 

1. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn : 

bổ sung các nội dung  

- Bảo đảm việc tiếp cận thuốc kịp thời cho người dân. 

- Thuốc ít có nguy cơ bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích làm ảnh hưởng đến sự an 

toàn của người sử dụng. 

- Thuốc đã có thời gian lưu hành tại Việt Nam tối thiểu từ 05 năm trở lên. 

1. Bỏ khỏi danh mục thuốc không kê đơn cũ hoạt chất sau : 

- Dexibuprofen 

- Diacerein 

- Domperidon 

- Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Gestodene 

- Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Levonorgestrel 

- Lysozym đơn chất hoặc phối hợp với Tocopherol, Nicotinate, Carbazochrom, 

Inositol, Cetylpyridinium, … 

2. Bổ sung thêm vào danh mục thuốc không kê đơn hoạt chất sau : 

- Natri Hyaluronat (acid Hyaluronic) : dùng ngoài, dung dịch nhỏ mắt với nồng độ 

≤ 0,1%  (cũ : Natri Hyaluronat (acid Hyaluronic) : dùng ngoài) 

 

 



3. Bổ sung điều kiện đối với một số thuốc đã có trong danh mục thuốc không kê đơn : 

TT Thành phần  

hoạt chất 

Đường dùng, dạng bào chế, giới 

hạn hàm lượng, nồng độ 

Các quy định cụ thể khác 

46 Bismuth dạng muối Uống: các dạng Chỉ định điều trị chứng 

ợ nóng 

69 Cimetidin Uống: dạng chia liều với giới hạn 

hàm lượng Cimetidin ≤ 200mg/đơn 

vị 

Chỉ định điều trị chứng 

ợ nóng 

83 Desloratadin Uống: các dạng với giới hạn hàm 

lượng ≤ 5mg/đơn vị chia liều 

Hoặc uống với liều tối đa 

5mg/ngày 

 

185 Omeprazol Uống: dạng đã chia liều với hàm 

lượng ≤ 10mg/đơn vị 

Với chỉ định ợ nóng. Chỉ 

được bán tối đa 1 lần 

không có đơn với số 

lượng cho 14 ngày sử 

dụng và liều mỗi ngày ≤ 

20mg 

211 Ranitidin Uống: các dạng đã chia liều ≤ 

75mg 

Bán tối đa không có đơn 

cho 15 ngày sử dụng. 

Chỉ định điều trị chứng 

ợ nóng 

238 Vitamin A và tiền 

Vitamin A 

(Betacaroten) dạng 

đơn thành phân và 

phối hợp với các 

vitamin 

Uống: các dạng với giới hạn hàm 

lượng Vitamin A < 5000 IU/đơn vị 

Dùng ngoài 

Thuốc tra mắt 

 

Trân trọng./. 

Trưởng Khoa Dược 

 

 

Thân Thị Thu Vân 

 


