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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 15582/QLD-CL ngày 11/9/2019 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc cốm Virvic
gran, SĐK: VN-15912-12, Số lô: 17004, Ngày SX: 03/03/2017, HD: 02/03/2020
do Công ty Binex Co., Ltd (Korea) sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh
Phúc (Vinphaco) nhập khẩu. Lý do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về
chỉ tiêu định lượng Bacillus sp.
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, Quầy bán lẻ, các Đại lý thuốc trực thuộc và các nơi
đã phân phối, tổ chức thu hồi, xử lý theo qui định (nếu có).
- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở 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 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
17/10/2019./.
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