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,,Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОЩА

Керiвникам СГ.Щ, якi займаються
реалiзацi€ю (торгiвлею),
зберiганням та використанням
лiкарських засобiв

Повiдомлення ЛЪ 137 вiд 12.11.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнформування Еаправляемо Вам наступнi

розпорядження Щерясавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 06. 1 1 .2019 по 12. 1 1 .2019 .

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначен1 в IIих та повlдомити

територitlJlьний орган ,Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi

заходи щодо виконання ланих розпорялжень,

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можЕа

ознайомитися ца сайтi ,Щержавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

вц]\ь

контролю за наркотиками (http://dls. gоч.uаl

.Щодаток на 1-му арк. в 1 прим.

IIачальник

Сафронова(O5З2) 59_04-09

Наталiя АНДРI€НКО

Державна служба з лjкарських засобiв та контролю
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