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ŞANLIURFA VALİLiĞi

İl Sağlık Müdliürlüğiı

Sayı
Konu

E-22219666-549
İlaç Kullanımının Duıdurulması }Ik.

DAĞITIM YERLERiNE

İıgi : 2|109/2021tarihli ve 2493|227 -E-24931227 -000-5447 69 sayılı yazı.

Tiiıkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuumu'nun ilgide kayıtlı yazısı kapsamında TİTCK resmi inremet sitesinde
duyuru yapılarak, uygulanan satış blokajı sağlık kurum/kııruluşlanna bildırı|mektedir İlgilı duyuruda blokaj
uygulanan parti/partılerin mevcut bulunduğu sağlık kurum&uruluşlannda kullanımmın durdurıimasının önem aız
ettiği ifade edilmektedir.

Tiiırkiye İlaç ve Tıbbi cüaz kurumu tarafindan yapılan inceleme/arıaliz ve değerlendirmeler sonucunda
ilgili paıti/ partilere l9 Kasım 20l5 tari}ıli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gen Çekme Yonetmeliği
doğrultusunda l. sınrf geri çekme işlemi uygulanması yöniiırıde karar alınması halınde; adı geçen yönetmeliğin
Kurum, ıüm kiıle iletişim araçlarını kullanarak hatalı ijrünler hususunda kııınuoranu bilğlendinr. Hlıkmii
doğrulhısuıda Tllrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kıırumu resmi intemet sitesınde ilaç geri çekme dulı:rusu
yapılmaktadır,

Sahş blokajı uygulanarı parti/partilerin ilgililerce ivedilikle kullaıumdan çekilerek nihai karar verilinceye
kadaı kaıaııtinada fuhılması ve gerı çekme işloıi uygıı.lanan paıtilariıı de ayru şçkilde kullarıunının dıudırrıı.larak
ivedilıkle iade işlemlerinin başlatılması önem arz etınektediı.

Bu doğnıltuda Tii,ıkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun intemet sitesinde (www.titck,gov,tr) yer alan
01.1 0.202l tarihli du}ıın:sıında;

Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.' nin ruhsatına sahip olduğu Oksapar 4000 Anti-Xa
IU/0,4 ml Enjel*siyonluk Çözelti İçertn Kullanma Hazrr Enjektiir adlı tiırtiniiuı 133521136
partisine, incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sisteminde satş blokajı uygulanmış olup,
mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanrmınrn durdurulması hususunda

Gereğini rica ederim.

Dr. Rıfat Kemal AYDIN
a7. BÖ iı sagıık Müdür VL6E şANLlURFA
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