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Щепартаменту охорони здоровrя
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГДо якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарсьlсих засобiв

Повiдомлення ЛЪ 90 вiд 16.07.20lg
з метою забезпечення контролю якостi лiкарсъких засобiв на територiт

полтавсъкоi областi В порядку iнформування направлясмо .вам наступнi
розпорядження Щержсавноi служби Укратни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 09 .0] ,2019 по |6.о] ,2о19 .

при виявленнi зразкiв лiкарсъких засобiв зазначених у даних
розпорядчих' документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити_
територiальний орган Щержлirrслужби за мiсцем розташування про вжитi
заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даниN4и розпорядженнями Mo)it'a
ознайомитися на сайтi Щержавнот служби Украiни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (http://dls,gov.ual)

Щодаток на 1-му арк, в 1 прим.
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Ресстр документiв щодо якостi,ЛЗ
(станом на l6.07,2019 р,)
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фла конах
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5 ампул у
блiстерi; по 1
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глутоксим,
розчин для
iн'скцiй З О/о по
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блiстеру в пачцi
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