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На Ns вlд

розпорядчих документах вжити заходи, що зtвначен1 в них та
територi€шьниЙ орган,Щержлiкслужби за мiсцем розташування

заходи щодо виконання даних розпорядженъ.

Одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

Jt

Щепартамецту охороЕи здоров' я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi
заимаються
реалiзацiсю (торгiвлею),
зберiганням та використанцям
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЬ 13/ЯК вiд 04.02.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарсъких засобiв на територiТ

Полтавськоi областi в порядку iнформування направляемо Вам наступнi

роЗпорядження ЩержавноТ службп Украiни з лiкарських засобiв та

контролю за наркотиками за перiод з 31.01 .2020 по 04.02.2020.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у даних

повiдомити

про вжитi

ознаЙомитися на саЙтi Щержавноi служби УкраiЪи з лiкарських засобiв та

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

,Щодаток на1 арк. в 1 прим.

началiник fu,
Державна )9,{ гlrу{рських засобiв та контролю

у Пфfтавськiй областi
Ns1
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Ольга Iевлева (05З2)

l 11 l02l0Б.17-20 вiд 04.02.2020
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Наталiя АшРI€нко



Реестр документiв щодо якостi ЛЗ
(станом на 04.02.2020)
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:касув.
1ост,
]аборони

UA/14913/01/01

цинАрIкс
ФортЕ,
таблетки, вкритi
оболонкою, по
600 мг N9 З0
(15х2) у
блiстерах

22|
Фармацеутiше
Фабрiк
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Авсгрiя
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