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Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

Керiвникам СГЩ, якi займаються
реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 126 вiд 18.10.2019

З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

ПолтавськоТ областi В порядкУ iнформування направляемо Вам наступнi

розпорядження ,щержавноi служби ykpaiHir з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 17.10.2019 по 18.10.2019.

при виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що з€Lзначенi в них та повiдомити

Ns

Наталiя АНДРI€НКО

територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжит1

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайоми-гися на сайтi ,щержавноi служби Укратни з лiкарсъких засобiв та

контролю за наркотиками (htф://dls. gov.ua0

Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.
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,Qержавна служба з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками у Полтавськiй областi
Ns496l2-1 9 вiд 1 8.1 0.201 9
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Ресстр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 18.10.2019 р.)
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