
UBND TtN}1 DIN BIEN CONG HOA xA 1101 CilU NGHIA VIT NAM 
S€1 Y TE BIc Ip - Tir do - Hinh phác 

Se1: 4+%/SYT-NVD 
V/v: Ngrng kinh doanh, sü dpng 
thue1c Clorocid TW3 250mg giâ. 

KInhgiri: 
- Phông Y tê các huyn, thi xã, thành phô; 
- Các Ca s khám, chüa bnh; 
- Các ca sâ kinh doanh ducyc. 

Ngày 01/11/2019 S Y t dä có van bàn s 1704/SYT-NVD thông báo cho các 
clan vj ye viêc tam  ngi'xng buôn ban, kinh doanh, sCr dyng thuôc Clorrocid TW3; dông 
thyi S Y tê dã có vAn bàn báo cáovà xin 9 kiên chi clao cña Ciic Quán 19 Drnc se1 
1 705/SYT-NVD ye vic báo cáo kêt qua kiêm nghim thuc. 

Ngày 13/11/2019 Si Y t nhn thrc Cong vAn s 19359/QLD-CL cüa Ciic 
Quàn 19 duge - B Y tê ye vic xi. 19 thuôc viên nell Clorocid TW3 25 0mg già (co 
vAn bàn dInh kern). 

D dam bào cht lrnyng thue1e hm thông trên dja bàn toàn tinh, S Y th 
thông báo và hu6ng dan các clan vj thrc hin mt so ni dung sau: 

1. Các ca s& kinh doanh, sir diing thue1c trên dja bàn toàn tinh ngmg ñgay 
viêc kinh doanh, sr dung các lô thuôc viên nell dóng gói dng 19 trén than ghi 
Clorocid TW3 - Cloramphenicol 250mg, SDK: VD-25305-16 (cac so 10 san xuât: 
1118, 2118, 2618, 0919, 0918, 1719) là thuOc giã mao  không phái do Cong ty Co 
phân dugc phâm Trung uang 3 san xuât vn clang luu hành trên thj truông, yêu câu 
các cci sâ nêu có kinh doanh, si'r diing thuOc nêu trên ngay 1p tirc trà la cho nhà 
cung ü'ng và báo cáo Sà Y tê truó'c ngày 27/11/2019 dê S& Y tê tong hqp báo cáo 
Cue Quàn 19 duac. 

2. Yêu cu Trung tam kim nghim Thue1c - M phm - Thirc phâm tip tiic 
rà soát, kjp thii báo cáo vC SO Y to trtthng hçip phát hin the lô thuOc không dat 
tiêu chuân chat 1ung. 

3. Giao Trung tam kim soát bnh tt phe1i hçip vói các ca quan truyn thông 
cüa tinh thông tin ti ca si kinhdoanh, sir ding thuôc và ngui dan biOt dO không 
kinh doanh, sü dçing các lô thuOc viOn nen dóng gói dng 19" Clorocid TW3 - 
Cloramphenicol 250mg" nOu trên. 

4. Giao Thanh tra S pMi hqp vâi Phông Nghip vçi Duqe tAng cuYng cong 
tác kiOm tra phát hin thuôc bj dInh chi luu hành, thuôc không dat  lieu chuân chat 
lugng, thuôc già và xi:r 19 các to chc, cá nhân vi phm theo ui djnh hin hành. 

Nhn dugc vAn bAn nay yOu cu các ca so kinh doanh, sü.ding thue1c nhanh 
chóng trien khai và thirc hin nghiOm tic. Trong qua trInh triOn khai thrc hin có 

Diên Biên, ngàyA8 tháng 11 nárn 2019 
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khó khàn vithng mac, d nghi các dcn vi báo cáo v Si Y t Phông Nghip vii 
Dwyc) dé phôi hcip giái quyet./. 

No'inhân: 
- Nhix trên; 
- Các phông chirc nàng SYT; 
- Website Sâ Y tê; 
-LuuVT,NVD. 

GIAM nOc 
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CUC QUAN LY DU'OC 

S ôci3.~/QLD-CL 
V/v xir 1' thuc viên nén 
Clorocid Tw3 250 rng giã 
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHJA VIT NAM 
Dc1p-Tido -Hnhphñc 

Ha Nói, ngày,f3 tháng,1,j nárn 2019 

jLb 
Ngày 04/5/20 19, Cctc Quân 1 Dixcc dä có cong van so 6586/QLD-cL gui Sâ Y 

tê các tinh, thành phô triic thuc Trung uong ye vic xü 1 thuOc viên nén Clorocid 
Tw3 250mg giã. gOm các 16 so 1118, 2118 và 2618. Theo do, ngrng vic kinh doanh, 
phânphôili.ruhành sirdçing các.lô thuOc 1118, 2118 và 2618; COng và SOYtê các 
tinh, .thành pho tiêp tçic truy tim nguOn gôc; Cong ty chju trách nhim .tiêp nhn toàn 
b các lô thuOc trén do các Cu s& kinh doanh, sr dung thu hôi, trã 

Citc Quán 1 Ducic nhân duc các báo cáo cüa Vin kirn nghim thuOc Trung 
i.rang, Viên kiêm nghiêm thuôc Tp. Ho Clii Minh và mt so Trung tarn kiêrn nghirn 
tinh Thai Nguyen, Thanh Hóa, Din Bien. . .vê két qua kiêm tra chat lucrng thuOc chüa 
hot chat Chioramphenicol. Theo do, phát hin các 10 thuOc so 0919; 0918 và1719 
không dt tiêu chuân chat luung và các 10 thuôc so 1118, 2118 và 2618 van tiêp tc 
luu hành trên thj truèi-ig. 

DOi chiêu vó!i mu nhn, rniu bao bI, thuc và toàn b M sci 10 san xuât và rnu 
luu cac 10 thuôc viên nén "CLOROCID Tw 3 -Cloramphenicol 250 rng" ti Cong ty 
cO phân diiçc phm Trung ucing 3, các mu thuôc viên nén trên nhãn ghi 
"CLOROCID Tw 3 -Cloramphenicol 250 mg" lô 0918, 0919 và 1719 là thuôc giá 
mto, khOng phài thuôc do COng ty CO phân duc phâm Trung uolig 3 san xuât. 

EM dam bâo an toàn cho ngui sir ding và xü i5 nghiêm vi phrn theo quy djnh 
cüa pháp 1ut, C'çic Quãn 1 Duqc Co kiên nhu sau: 

1. EM nghj S& Y t các tinh, thành pM trirc thuc Trung uung: 
a) Thông báo cho các cu s& kinh doaiih, sir dung thuc ngrng ngay vic kinh 

doanh, phân phôi, su dung cac lô thuOc viên nen dong gol dang lo tiên nhn ghi 
"CLOROCID Tw 3 - Cloramphenicol 250 mg", SDK: VD-25305-16 

S& Y t các tinh, thành pM tiVc  thuc Trung uoiig; 
Cong ty c phn duçc phm Trung uong 3. 

Cácsô 10: 

1118 

 

2118 

2618 

0919 

0918 

1719 
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b) Phi hqp vâi các Ca quan truyn thông thông tin tó'i các co' s buôn ban, sü' 
diing thuc và nguô'i dan bi& d không buôn ben, sir dicing các lô thuôc viên nén dóng 
gói ding lç trén nhän ghi "CLOROCID Tw 3 - Cloramphenicol 250 rng", SDK: 
VD-25305-16, các s 18: 1118, 2118, 2618, 0919, 0918 Va 1719. To chirc tiêp nhn 
thông tin, thanh tra kMm tra xác nhn ngun gc cüa các lô thu6c do các Ca s& kinh 
doanh, si:r diing thuc nêu trên; báo cáo kt qua v Ctc Quán 1 Duçc. 

c) Báo cáo Ban chi ctao 389 tinh, thành ph và ph6i hçip vói các co' quan chirc 
näng lien quan kim tra xác minh, truy tIm ngun gc xu& xii cüa thuc giC nCu trên. 

d) Chi dao các Trung tam kim nghim trên da ban rà soát, khân tnro'ng báo 
cáo trithng h9p phát hin các 10 thuic khOng dt tiêu chun ch.t 1u9T1g; xi.'r 1 các tO 
chirc, cá nhân vi phrn theo quy dnh hin hánh. 

d) Báo cáo k& qua v Cic Quán 1 Diiçc tnrâc ngày 3 0/11/2019. 

3. Yêu cu COng ty c phn dugc phrn Trung xang 3 pMi hcip vó'i các Ca so' 
phân pMi thuc: 

a) Tip nhn toàn b s6 10 thuc viên nén dóng gói dng lç trén nhân ghi 
"CLOROCID Tw 3 - Cloramphenicol 250 mg", SDK: VD-25305-16, các so 18: 
1118, 2118, 2618, 0919, 0918 và 1719 do các co' so' kinh doanh, si:r diing thu hi, trá 

lai•. 
b) Báo cáo v Cic Quãn 1 Duçic tru'óc ngày 30/11/20 19 v tInh hInh tiêp nhn, 

thu hi lô thuc viên nén dóng gói dng 19 trên nhãn ghi "CLOROCID Tw 3 - 
Cloramphenicol 250 mg", SDK: VD-25305-16, các s 18: 1118, 2118, 2618, 0919, 
0918 Va 1719 do các ca so' kinh doanh, sà ding thuc (s lu'Q'ng, ten co sO' kinh doanh, 
sir ding) và bin pháp x1r 1 di vói s thuc dã tip nhn. 

4. D nghj So' Y t Tp. Hái phOng giám sat Cong ty c phAn duçic phâm Trung 
u'ang 3 thrc hin. 

Cuc Quán 1 Duge thông báo d dan vj bit và tic hin./. 

No'i nhin: 
- Nhr trôn; 
- Cic tnrô'ng VU Tu CJôg (dê b/c.); 
- H thông Trung tam kiém nghirn các tinh!thành phô (ê thirc 

Iiin); 
- Phông Pháp eh - Thanh tra - Cic QLD; 
- Liiu: VT, CL (NL). 

KT. CVC  TRU'O'NG 
P .OTJC TRUO'NG 
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