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Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi
займаIоться

реалiзацiсю (торгiвлеtо),
зберiганням та викорис,ганням
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЪ 9/ЯК вiд22.01.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на територiI

ПолтавськоТ областi в порядку iнформуiання наIIравляемо Вам наступнi

розгlорядження Щержавноi слунсби Украiни з лiкарських засобiв та

t{оItтролю за нарItотиками за перiод з 17.0 I.2020 ло 22.01 .2020,

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

розпорядчих документах вжити заходи, що зазначенi в IIих та повiдомити

териT,орiальгtий орган /]еря<лiкслужби за мiсцем розташування про вх<итi

заходи IJ]одо викоцання даних розпоряджень.

Одночасно iнформусмо, що з даними розпоряджеFIнями можна

ознайомитися на сайтi ЩержавноТ служби УкраТни з лiкарських засобiв та

KoI-rTpoлlo за I]аркотиками (http://dls. gov.Lral)

Щодаток наi зрк. в 1 прим.
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