
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD           Nam Định, ngày       tháng 11 năm 2022 
V/v thông báo thu hồi Thuốc bột pha 

tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và 

Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-

18235-13 

  

 

 Kính gửi:  

 

 

- Phòng y tế các huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Các Công ty bán buôn thuốc trong tỉnh; 

- Các Nhà thuốc trong tỉnh. 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã thông báo:  

 Thu hồi toàn quốc đối với các lô thuốc: 

 - Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g (Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim sodium) 

2g), Số GĐKLH: VD-33386-19: 

 + Số lô: 060822, HD: 11/08/2024;  

 + Số lô: 070822, HD: 14/08/2024;  

 + Số lô: 080822, HD: 15/08/2024; 

 - Thuốc bột pha tiêm Greaxim (Cefotaxim (dưới dạng cefotaxim natri)1g), Số 

GĐKLH: VD-18235-13: 

 +Số lô:110822, HD:08/08/2024; 

 +Số lô:120822, HD: 09/08/2024;  

 +Số lô:130822, HD:10/08/2024.  

 Các lô thuốc trên đã được Công ty cổ phần Am Vi xuất xưởng, đưa ra lưu 

hành trước khi có kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu và kết quả kiểm tra chất 

lượng thành phẩm, vi phạm quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 62 Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 (theo công văn số 12290/QLD-CL ngày 

17/11/2022). 

 Sở Y tế yêu cầu: 

 1. Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng 

các lô thuốc có thông báo thu hổi nêu trên. Các công ty bán buôn thuốc thông 

báo công văn này cho các quầy thuốc trực thuộc và tiến hành kiểm tra trong kho, 



quầy. Nếu có lô thuốc có thông báo thu hổi nêu trên thì phải khẩn trương thu hồi 

và báo cáo về Sở Y tế. 

 2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định thông tin việc thu hồi 

thuốc trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và phối hợp với các cơ quan 

truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết 

để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm trên. 

 3. Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm: Tăng cường lấy mẫu 

kiểm tra chất lượng thuốc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên 

địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện lô thuốc có thông báo thu hổi nêu trên, báo 

cáo về Sở Y tế để kịp thời xử lý theo đúng quy định 

 4. Các trung tâm y tế huyện, thành phố khẩn trương thông báo và kiểm tra 

việc thực hiện thông báo này tại Trạm y tế. 

 5. Thanh tra Sở, các phòng y tế  huyện, thành phố kiểm tra và giám sát 

các đơn vị cung ứng và sử dụng thuốc trên  địa bàn thực hiện thông báo này./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, NVD, N.                                                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Huy Đoàn 
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