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{епартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГД, якi займаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiгапням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення ЛЬ l20 вiд 03.10.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформувавня напр€lвля€мо Вам настугlнi

розпорядження Щержавноi служби Украihи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод, Ot.IU.ZO19 по 03.10.2019.

При виrlвленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та гrовiдомити

Nь

територiа-гrьний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками (http ://dl s. gоч.,uа/)

Додаток на 1-му арк. в 1 прим.,

начальник

!ержавна слухба з лiкарських засобiв та контролю
м2 з€l наркотиtами у Полгавськiй областi -
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(стапом аа 03.10.2019 р.)
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