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ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЪКИХ ЗАСОБIВ ТЛ
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
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Щепартаменту охорони здоров'я
ПолтавськоТ ОДА

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

Повiдомлення NЬ 157 вiд24.12.2019
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територiТ

Полтавськоi областi в порядку iнформувачня направляемо Вам наступнi

розпорядження Щержавноi служби УкраIни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками за перiод з 2З.|,2.2019 по 24.|2.2O]Ig,

пр. виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних
розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити
територiалъний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування про вжитi
заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна
ознайомитися на сайтi Щержавноi служби Укратни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками (http://dls.gov.ual)

Щодаток на1 арк. в 1 прим.

начальник Наталiя АНДРI€НКО

м вiд

!ержавна служба з лiкарських заqобiв та контролю
М2 за наркотиками у Полтавськiй областi
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Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 24.12,2019)
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