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THÔNG BÁO

Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
___________________
Thực hiện Công văn số 15052/QLD-CL ngày 17/9/2020 của Cục
Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc
thuốc viên nén bao phim Trimoxtal 500/250, SĐK: VD20158-13, Số lô:
0040518; NSX: 08/05/2018; HD: 08/05/2021 do Công ty cổ phần Dược Minh
Hải sản xuất. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu
Định tính Sulbactam natri.
Sở Y tế yêu cầu:
- Các Công ty kinh doanh thuốc kiểm tra việc nhập và phân phối thuốc
nêu trên tại Kho bán buôn, cơ sở bán lẻ và các nơi đã phân phối, tổ chức thu hồi,
xử lý theo qui định (nếu có).
- Các cơ sở y tế rà soát danh mục thuốc trúng thầu, tổ chức thu hồi, trả lại
thuốc cho Công ty cung ứng (nếu có). Vào Sổ theo dõi việc thực hiện Hợp đồng
trúng thầu, làm cơ sở đánh giá năng lực kinh doanh trong thời gian tới.
- Thanh tra Y tế phối hợp phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài chính có trách
nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị, cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành.
Sở Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai nội
dung thông báo đến cơ sở liên quan thuộc địa bàn quản lý; kiểm tra, xử lý cơ sở
vi phạm theo qui định. Báo cáo kết quả thu hồi thuốc về Sở Y tế trước ngày
30/9/2020./.
(Đính kèm Công văn số 15052/QLD-CL ngày 17/9/2020 của Cục
Quản lý Dược (Bộ Y tế)
Nơi nhận:
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các Công ty kinh doanh thuốc;
- Các Nhà thuốc;
- Bệnh viện GTVT;
- Bệnh xá CA tỉnh;
- TTYT Quân Dân Y;
- Các đơn vị y tế trực thuộc;
- TT Kiểm soát DP-TP-TBYT;
- Thanh tra y tế;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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