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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ Y TẾ
Số: 85

/TB-SYT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Sở Y tế nhận được công văn số 45/TTKN DP,MP ngày 10/4/2018 của Trung
tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm về việc báo cáo kết quả kiểm nghiệm kèm
theo phiếu kiểm nghiệm số 059L(TD)18/KNBRVT ngày 05/4/2018.
Theo báo cáo của Trung tâm kiểm nghiệm, mẫu thuốc bột uống Aspartam
35mg, số lô: 0780917, hạn dùng: 250920, số đăng ký (SĐK): VD - 20189 - 13 do
Công ty cổ phẩn Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Mẫu thuốc được lấy tại
quầy thuốc Hữu Nghị (địa chỉ: Trung tâm thương mại Kim Long, xã Kim Long,
huyện Châu Đức). Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.
Thực hiện hướng dẫn của Cục Quản lý Dược tại công văn số 8121/QLD-CL
ngày 29/5/2013 về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường,
Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện Châu Đức:
1. Khẩn trương kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc bột uống Aspartam
35mg, số lô: 0780917, hạn dùng: 250920, số đăng ký (SĐK): VD - 20189 - 13 do
Công ty cổ phẩn Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất tại quầy thuốc Hữu
Nghị (địa chỉ: Trung tâm thương mại Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức).
Thuốc thu hồi tại quấy thuốc được trả về nhà cung cấp theo quy định tại thông tư số
09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất lượng
thuốc.
2. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 10/5/2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo
về Sở Y tế để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các PGĐ SYT;
- VP (BP CNTT)/Thanh tra SYT;
- Các cơ sở KCB trực thuộc;
- TTKNDP-MP/T4G;
- Phòng Y tế huyện, thành phố;
- Các công ty kinh doanh thuốc;
- Ban BVSKCB Tỉnh ủy;
(thực hiện)
- TTYT Vietsovpetro;
- Các PKĐK;
- TT ĐD TB&NCC Long Đất;
- TTXH/TTGD LĐXH;
- Lưu: VT, NVD.
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