
ДЕРЖЛIКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

вул, Горбанiвська,2, с. Розсошенцi, По,l.гавський р-н, Потt,гавська обл., З875l_ те_л/факс (05З2) 59-04-09.

c-majl: dls.рL@Цýцо!.ц4 Код СДРПОУ З6902962

Суб'скталl гOсподарIовttння, якi
,]айпr:llо,гься pe:r,пilarцiclo (r,оргiвLIеlо),
Ilерсвсзсн}lям, знIIIценняNl, зберiганням
,га Bпriopltc,l,aH няпl лiкарськltх _tасобiв,

rlдо вмiщують lrарко,гичнi засоби,
психотропнi речовипи i прекурсори

Щержавна служба З лiкарськиХ засобiв та коI{тролЮ за наркотиками у Полтавськiй

облас,гi (ла-,ri - Служба) iнформус. що вiдповiдно до виN,lо]- Перелiк.у llрофесit1 пttt BlldiB

diяльносплi, dля якtLх с обов'язковu,Ч ПеРВttНttttЙ. i llерiоluчнltй llрофLчакпtttчн uй

наркоltоziчнuй оzляl (Dалi - Перелiк), ulо заmверdэлсенuй ltoctпottoBoto КМУ Bid 06.11.1997

JYp 1238 кПрО обов'язкiВ lлроt|lLпакпtuчltuй нарколоzi,tнuГl оzляD i поряDок йоzо провеdенняll:

- працiriнtл<ч фаlэ.uацевtl,tччнttх пiDпрuс.мсплв, сlпlпе|!нllх заtслаi)iв неза,tеэtсно Bk) 1х Gia)оllчо?о

пidпоряdкування i QlopM BлctcHoctlli, якi зсt сбоlмu Qlукцiональнlьмu обов'язкаttu по,зullнi

Bu1opLlcl11oByBol1ll| pe|lOBuHL|, LL|o наjlеэ!саIl1ь dо фаllttttкr1lоziчнttх засобiв, cr l11aKo)n,. речовLlllu,
1.1|O BllliopLlclt1OB)ylllllbcЯ ё,lя вIl?йllовзсНня .морфiн1' па itrllrl пtlхiёнчх, анесmеtпul;iв (у пlo.1ty

,luc_li d]пlUpOl1l,]t,l,t. ty.lbф,,Hilrtttiпttttx,tac,tJib, 1ll]Yi!)Hl|.\ пilltlj,,'nnr. ]1]]l]]1l!lп).\ lllt!1,1t!-Y |||co|)i|;,

?o!1.1loHa-lln!ux !.l(oa,ic. HL-ll1,o ttttlltubic, l ] l l 
1 L l l l,l\- t ] i _ t i , l ! ! l t l ) l ) i t i . (lHl111locпpccIlHIl1i|,, ]tputll l l(уiU.|!l!1!х

зсtсобirз (у tllo1ly,ttLc1Li бсtlэб iпlурсtпtiв), CHoll1lopllltx засобiв. сtнпt t tt;oa:1 .lялLпt iB, Biпt.t:ttitliB (пункпt

3 Перелiку);
- анесплезiо.поztl lllct iHuti -yeDrrtti tlpatliBHulttt зсtк,псtс)iв oxopoHu зOоров'я, яt;i за спецuфiкоttl

trлобопltt пrлвurtнi BttKo2,1ucl11oByBcпllu QэпlopolllaH пlа еQlilэ fuJ,нкm 34 Перелiку)
на виконання I]IJMoL4[HKrrOr' 2 Поряdку провеiеttня обов'язковоzо ttрtltРi,пакпlu,tноzо

пttрколоzi,lноzо оzляd1l zрол,t.аdян (lа,пi - Поряdок), tцо запlверdхсен.ttй поспl{tново,о КМУ Bil
06.t1.1997 ль I2-]8 <Про обов'язкiв проQlLпакпltt'tн tt [t нарколоziчltttti оz.цяD i llоряiок йоzо

провеiеtlня>: профiлактlrчний наркологiчний огляд громадян проводиться в наркологiчнопI1'

закладi :за шtiсцелт постiйного 'tх проживання. Первинний профiлактичниЙ наркологiчниЙ

ог,lя-] проводигься у разi ttрийняr гя на робот1 або пере_r почагкоIт iншоI лiяльносti. а

перiоличний - ротягоNI трудовоi чи iнrпоi дiяльнос,гi.

!.l:l п7лоrJлес.iй ttta Bltc)ib оiя-,lьнUсllti, J({Jн./чс7,1lir )'пyHlil11z.x 3, 1 Переliку, перiоdLtчlltй

ll1,1oc| i.lctKlllLtчl t ttit l t ttpKtlлrlz i,tH ttit rlz,пяd пlэосiсli)лпllL,ся o()LlH ]1(tJ tlLt piK

Пiсля llровеJlеF{ня профiлактlлчtlого нарко,псrгiчного ог,rIялу I додатко]]ого

проr|,iлакrичlrоlt\ нарко'll,Гi'lНOгu оlJlя]l) в \\loBax сгаuiоltар1 ГРl)\4аlЯНИН) виlа("гься

сергифiкат про llроходження профi,тактичного нарколоriт]лlоI,о оIляду (зразок затвердхtено

постановою КМУ вiд 06.11,1997 Ns l2З8 кПро обов'язкiв профi;lактичний наркологiчний

огJlяjt i поря/{ок йlого проведення),), в якоv)/ за]lIачасться наявнiсr,ь чи вiдсутнiсть у нього

наркологiчпих ]Iротипоказань до викоF]аI]ня функцiоrrапьних обов'язкiв та rrровадltення видiв

дiяльностi :згijlно З перелiком. TepMTiH лiТ сер,гифiкаr,а визнаtIа(]ться вiлтtовiдно до пункту 2

Г[орялк1 . l, _
п, ч/
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КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIИ ОБЛАСТI
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за нарко,гиками у ПоJ,lтавськ]й областi
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