ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số: 1381 /UBND
V/v mẫu Ophazidon giả.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Trung tâm VHTT-TTTH thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận Công văn số 1503/SYT-NVD ngày 30/6/2022
của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc mẫu Ophazidon giả.
Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao &
Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử thị xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Đài Truyền thanh cơ sở để Nhân
dân nắm bắt thông tin về việc thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén Ophazidon, SĐK:
VD-26803-17, Số lô: 480821, NSX: 17/8/2021, HD: 17/8/2023, Công ty Cổ phần
Dược phẩm Hà Nội, có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:
a) Thông tin trên nhãn thuốc:
- Chữ in trên nhãn thuốc có phông chữ sai khác so với thuốc thật.
- Đối chiếu vị trí trình bày Số đăng ký và Số lô sản xuất trên nhãn:
Thuốc giả

Thuốc thật

Chữ "S" thẳng hàng với chữ "V" Chữ "S" lệch về bên trái chữ "V"
Chữ "X" thẳng hàng với chữ "D" Chữ "X" lệch về bên trái chữ "D"
Dấu ":" lệch về bên phải dấu "-" Dấu ":" lệch về bên trái dấu "-"
b) Viên thuốc: nét khắc chữ "TK" trên viên thuốc giả không sắc nét; màu
sắc trên viên thuốc giả không đồng nhất.
2. Giao UBND các xã, phường thông tin, tuyên truyền các phương tiện
thông tin đại chúng; loa phát thanh xã, phường; trang mạng xã hội địa
phương…tới các cơ sở kinh doanh thuốc, sử dụng thuốc và người dân biết để
không buôn bán, sử dụng thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén Ophazidon, SĐK:
VD-26803-17, Số lô: 480821, NSX: 17/8/2021, HD: 17/8/2023, Công ty Cổ phần
Dược phẩm Hà Nội có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật nêu trên.
3. Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành,
đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý hành vi cố tình buôn bán, sử dụng

các loại thuốc nêu trên theo quy định hiện hành.
4. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã:
- Không buôn bán thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén Ophazidon, SĐK: VD26803-17, Số lô: 480821, NSX: 17/8/2021, HD: 17/8/2023, Công ty Cổ phần
Dược phẩm Hà Nội có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật nêu trên.
- Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh dược cố tình buôn bán các thuốc giả mạo
nêu trên, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Đề nghị các ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường và các cơ sở
kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh QN;
- Trung tâm Y tế thị xã;
- Công an thị xã;
- Đội Quản lý thị trường số 6;
- Lưu: VT, cDiem
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Nguyễn Thị Thúy Hằng

Hình ảnh so sánh sản phẩm
(Kèm Công văn số 1381/UBND ngày 07/7/2022 của UBND thị xã Điện Bàn)
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