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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2020

V/v báo cáo và hủy thuốc
phải kiểm soát đặc biệt

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh
Căn cứ Nghị định 54/2017/ND-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;
Căn cứ Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế quy
định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày
08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt;
Theo góp ý của Đoàn Thanh tra Bộ Y tế về công tác phòng chống ma túy
tại tỉnh An Giang, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh như sau:
- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở
cai nghiện bắt buộc lập báo cáo định kỳ xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng phối hợp
có chứa tiền chất theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục X của Thông tư
20/2017/TT-BYT (kể cả thuốc Methadone);
- Tất cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt kể cả thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần và thuốc tiền chất không sử dụng hết hoặc do người bệnh chuyển cơ
sở hoặc bị tử vong, khoa điều trị, phòng khám phải làm giấy trả lại bộ phận
dược. Trưởng bộ phận dược phải căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định tái sử
dụng hoặc hủy theo quy định và lập biên bản lưu tại cơ sở;
- Chỉ được hủy thuốc sau khi có văn bản cho phép hủy của Sở Y tế;
- Thành lập Hội đồng hủy thuốc và khi hủy thuốc phải có sự chứng kiến
của đại diện Sở Y tế và báo cáo việc hủy thuốc theo quy định.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.
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