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.2020
З метою забезпеченнrI контролю яKocTi лiкарських засобiв на територii

Полтавськоi областi в порядку iнфсiрмуваннrl направJuI€мо Вам
РОЗПОРяДженнlI Державно[ с.lryжби Украiни з лiкарських засобiв таlни з лrк
контролю за наркотиками за перiод з 09.10.2020р. по 13.10.2020р.

ПРи Виrlвленнi зразкiв лiкарgъких засобiв зазначених у даних
РОЗПОРЯДЧИХ ДОкр{еНТах необхiдно вжити заходи, що зазначенi в Еих та
повiдомити територiальний орган Щержлiкслужби за мiсцем розташування
про вжитi заходи щодо виконаннrI даних розпоряджень.

одночасно iнформуемо, що з даЕими розпорядженнlIми можна
ОЗнаЙОмитися на саЙтi ,Щержавноi служби УкраТни з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками в роздiлi кРозпоряdхсення fермслiкслуltсбu> за
ПОСИЛаННям lrttp:/ipub-mex.dls.gov.ua/QlA/Doclist.aspx та на сайтi Щержавноi
служби з лiкарських засобiв та контроJIю за наркотиками у Полтавськiй
областi у роздiлi кПовidолtлення <Повidомлення про Л3,

ься на ill.
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Щодаток на 1арк.

начальник

Анна МИРОНЮК (0532) 59-0449
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fleplr<aBHa слуrrба з лiкарських засэбiв та контролю
м2 за наDкотиками ч Поmавськiй областi
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пOст.
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пАнтЕнол,
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30 гутубi; по 1
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пост,
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oRALTEKФ
(сумiш
алергенiв)

ORALTEKФ
(сумiш алергенiв),
реrliпguаl sрrау
concentration
30000 TU/ml,2x9
ml

вс1
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petlingual SpTay]
сопсе*trаtiоп,.
30000 TUlml,2х9
ml
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