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Kính gửi:
- Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn;
- Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 9155/QLD-CL ngày 05/8/2021 của Cục Quản lý
Dược – Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3. Sở Y tế đề
nghị các đơn vị thực hiện:
1. Thu hồi trên toàn tỉnh toàn bộ lô thuốc sau:
Hỗn dịch uống Sucrate gel (Sucralfate 1g/5ml), SĐK: VN-13767-11, Số lô:
9028; NSX: 10/2019; HD: 10/2022 do Công ty Laboratorio Italiano Biochimico
Farmaceutico Lisapharma S.p.A. (Italy) sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung
ương Codupha nhập khẩu.
Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.
2. Các đơn vị tồn trữ, phân phối, kinh doanh, sử dụng thuốc:
Phải rà soát, đối chiếu thuốc hiện có trong đơn vị để phát hiện, thu hồi toàn
bộ lô thuốc trên (nếu có).
3. Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã:
Phải thông báo, hướng dẫn các trạm Y tế trực thuộc rà soát, đối chiếu thuốc
hiện có trong đơn vị để phát hiện, thu hồi toàn bộ lô thuốc trên (nếu có).
4. Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã:
Thông báo, hướng dẫn cho Y tế các cơ quan và các cơ sở hành nghề
y, dược tư nhân trên địa bàn tiến hành rà soát, thu hồi toàn bộ lô thuốc trên
(nếu có).
5. Báo cáo: Đề nghị các đơn vị báo cáo số lượng thu hồi về Sở Y tế.
6. Trong quá trình thông báo và thu hồi: Nếu có vướng mắc, đề nghị các
đơn vị liên hệ với Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, điện thoại: 0208 3650353) để
phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Thanh tra Sở Y tế;
- Phòng QLHN Y Dược (Phối hợp);
- TT Kiểm soát DP, MP, TP và TBYT;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD (T-02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Y tế
Email: soyte@thainguyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 06-08-2021 14:20:50 +07:00

Hoàng Hải

