CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ Y TẾ
Số: 2300 /SYT-NVD
V/v xử lý thuốc viên nén Clorocid
TW3 250mg giả

Hòa Bình, ngày19 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Thông tin truyền thông;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Các cơ sở kinh doanh dược phẩm.
Thực hiện Công văn số 19359/QLD-CL ngày 13/11/2019 của Cục Quản
lý Dược - Bộ Y tế về việc xử lý thuốc viên nén Clorocid 250mg giả (Sở Y tế sao
kèm theo).
Ngày 13/5/2019, Sở Y tế Hòa Bình đã có Công văn số 822/SYT-NVD về
việc xử lý thuốc viên nén Clorocid TW3 250mg giả gồm các lô 1118, 2118,
2618 gửi Phòng Y tế các huyện, thành phố, các cơ sở kinh doanh, buôn bán sử
dụng thuốc yêu cầu không được kinh doanh, buôn bán, sử dụng mặt hàng thuốc
Clorocid giả.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, trong thời gian qua Trung tâm kiểm
nghiệm một số tỉnh như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng
Bình..... đã phát hiện và báo cáo Cục Quản lý Dược một số mẫu thuốc viên nén
“CLOROCID TW3-Cloramphenicol 250mg” không đạt tiêu chuẩn chất lượng
cụ thể các lô như sau: 0919; 0918, 1719 và các lô thuốc số 1118, 2118, 2618 vẫn
tiếp tục lưu hành trên thị trường.
Đối chiếu với mẫu nhãn, mẫu bao bì và thuốc tại hồ sơ đăng ký thuốc và
toàn bộ hồ sơ lô sản xuất và mẫu lưu các lô thuốc viên nén “CLOROCID TW3Cloramphenicol 250mg” tại Công ty CPDP Trung ương 3 cho thấy các lô thuốc
đã được lấy mẫu nêu trên là thuốc giả mạo, không phải là thuốc Công ty CPDP
Trung ương 3 sản xuất.
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Hòa Bình thông báo:
1. Các cơ sở kinh doanh, lưu thông, phân phối, sử dụng thuốc ngừng ngay
việc kinh doanh, phân phối, sử dụng các lô thuốc viên nén đóng gói dạng lọ trên
nhãn ghi “CLOROCID TW3-Cloramphenicol 250mg”, SĐK: VD-25305-16,
Số lô: 1118, 2118, 2618, 0919, 0918, 1719 (nếu có) chuyển trả cho các cơ sở
cung ứng đồng thời báo cáo số lượng thu hồi và việc thực hiện về Sở Y tế.

2. Đề nghị Sở Thông tin truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài phát thanh
truyền hình tỉnh có các tin bài, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc
và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các lô thuốc viên nén đóng gói
dạng lọ trên nhãn ghi “CLOROCID TW3-Cloramphenicol 250mg”, SĐK:
VD-25305-16, thuộc các lô nêu trên.
3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc tiếp tục rà soát, lấy mẫu, báo cáo các
trường hợp lấy mẫu, phát hiện các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
4. Thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các Công ty dược, các
cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn việc thực hiện thu hồi mặt hàng thuốc nêu
trên (nếu có), xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc; PGĐ Dược;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Phòng QLHN Y, Dược TN;
- Trung tâm KN thuốc, MP, TP;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.
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