UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2433 /SYT-NVD

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2022

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi
thuốc vi phạm mức độ 2

Kính gửi:
- UBND huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh thuốc.
Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BYT, ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ
Y tế về việc quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
Thực hiện Công văn số 5667/QLD-CL, ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý
Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.
Sở Y tế thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc sau:
Tên sản phẩm
TT
(Số lô; Ngày sản xuất;
Hạn dùng)
Viên nén Neometin
(Metronidazol 500mg;
Neomycin sulphat
108,3mg; Nystatin
1
22,73mg)
Số lô: 074
NSX: 07/2020
HD: 07/2022

Số đăng ký

Đơn vị sản
xuất

Lý do thu hồi

VN-17936-14

Công ty
Genome
Pharmaceutical
(Pvt) Ltd
(Pakistan)

Không đạt tiêu
chuẩn chất lượng
về chỉ tiêu Định
lượng Neomycin
sulfat.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế khẩn trương kiểm tra, rà soát, thu hồi; không mua, bán, sử dụng
thuốc trên.
2. Báo cáo kết quả về phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế (theo mẫu dưới
đây) trước ngày 07/7/2022
Số lượng
TT
Tên sản phẩm
Ghi chú
Nhập
Xuất
Tồn

2

3. Chánh Văn phòng, Phòng Thanh tra, Nghiệp vụ Dược của Sở Y tế có
trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời xử lý các vi
phạm theo đúng quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra (phối hợp);
- Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC

Trần Kiêm Hảo
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