
ДЕРЖJIIКЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБАЗ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ ТА

КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
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HaNq вrдJъ

Щепартаменту охорони здоров'я
Полтавськоi ОДА

Керiвникам СГД, якi
займаються
реалiзацiею (торгiвлею),
зберiганням та використанцям
лiкарських засобiв

Повiдомлення NЬ 17lЯК вiд |7.02.2020
З метою забезпечення контролю якостi лiкарських засобiв на териТоРii

ПолтавськоТ областi в порядку iнформуваfrня направляемо Вам наступнi

розпорядження ЩержавноТ служби УкраIни з лiкарських ЗасОбiВ Та

контролю за наркотиками за перiод з IЗ.О2.2020 по t4.02.2020.

При виявленнi зразкiв лiкарських засобiв зазначених у ДанИХ

розпоряДчих документах вжити заходи, що зазначенi в них та повiдомити

територiалъний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташуваIIня про вхtитi

заходи щодо виконання даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даними розпорядженнями можна

ознайомитися на сайтi .щержавноi служби Украiни з лiкарських засобiв та

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

,Щодаток на1 арк. в 1 прим.

Наталiя АНДРI€НКО
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1 195-
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пост.
заборона

KEYTRUDA
KEYTRL,DA, 50
mg

Bci cepiT
MSD Shагр &
Dohme GmbH,
нiмеччина
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пост.
заборона
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Bci cepiT
Glaxosmithkli
пе S,p.A.,
Italia
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угмЕljтин,*,
аблетки,
lкритi
lболонкою,
i00 мг/125 мг,
to 7 таблеток у
iлiсгерi (кожен
iлiсгер разом з
]ологозахисни
"lи гранулами-
]аше у пакетi з
алюмiнiевоi
фольги); по 2
блiсгери в
пакетах у
картоннiй
упаковцi

}67161
167I7B
,67L79
]671в0

смiткляйн
Бiчем
Фармасьютик
алс, Велика
Британiя
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АугмЕнтин",
габлетки,
вкритi
оболонкою,
500 мг/125 мг,
по 7 таблеток у
блiстерi (цожен
блiсгер разом з
вологозахисни
ми гранулами-
саше.у.пак_етi з
lалюмlнl€воl
lфольги); по z
lблiстери в

|пакетах у
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Бiчем
Фармасьютик
алс, Велика
Британiя
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(Фаяом на 1'7 .02.2О'i3)


