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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc
không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Kính gửi:
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành;
- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
Thực hiện Công văn số 6526/QLD-CL ngày 25/5/2020 của Cục Quản lý
Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén Captopril (Captopril 25mg), SĐK:
VD-20545-14, số lô 0119; ngày SX: 22/02/2019; HD: 22/02/2022 do Công ty cổ
phần dược phẩm và sinh học y tế sản xuất.
* Lý do: Lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất
Captopril disulfid (vi phạm mức độ 2).
2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo tới các đơn vị kinh
doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn việc thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt chất
lượng nêu trên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở, xử lý các
trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả về Sở Y tế (Nếu
có).
3. Các cơ sở khám, chữa bệnh: Ngừng ngay việc sử dụng lô thuốc không
đạt chất lượng nêu trên; thực hiện thu hồi và báo cáo kết quả về Sở Y tế (Nếu
có).
4. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc: Ngừng ngay việc kinh doanh toàn
bộ lô thuốc Viên nén Captopril (Captopril 25mg) không đạt chất lượng nêu trên;
thực hiện thu hồi và báo cáo kết quả về Sở Y tế.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực
hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đơn vị phản ánh về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ
Dược) để giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng: QLHN, TTr;
- Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh;
- Website: http://syt.bacninh.gov.vn;
- Lưu: VT, NVD.
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