УКРА1НА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА СОЦ^АЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65007, м. Одеса-07, вул. Мечникова, 102, тел. (048) 784-72-59

пЗНАКАЗ

Оо

2016р.№

Про розподш лшарських засоб1в для л1кування
дггей, хворихна резистентну форму ювеншьного
ревматощного артриту, закуплених у централ1зованому

порядкуза кошти Державного бюджету Украши на 2015 рж
Вщповщно до наказу Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ
03.12.2015 р. №820Про затвердження розподшу лжарського засобу для
лжування д1тей, хворих на резистентну форму ювеншьного ревматощного
артриту, закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного
бюджету Украши на 2015 р1к за бюджетною програмою КПКВК 2301400
Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та комплексних

заход1в програмного характеру
за напрямом централ1зована
закушвлял1карських засоб1в для л1кування д1тей, хворих на резистентну
форму ювеншьного ревматощного артриту,

НАКАЗУЮ:
1.3атвердити розпод1л, що додаеться.
2. Головному лжарю КУ Одеська обласна дитяча кл1шчна л1карня,
вщповщальному за одержання, збереження, ц1льове використання та

розподш л1карських засоб1в та вироб1в медичного призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, цшьове використання та розподш

лшарських засоб^в, як1 надшшли в область, в1дпов1дно наказу Мшютерства
охорони здоров'я Украши вщ 03.12.2015 р. №820 Про затвердження
розпод1лу лшарського засобу для л1кування дггей, хворих на резистентну
форму ювеншьного ревматощного артриту, закуплених у централ1зованому
порядку за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рпс за бюджетною
програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих
державних програм та комплексних заход^в програмного характеру за
напрямом централ1зована закушвля лшарських засоб1в для Л1кування Д1тей,
хворих на резистентну форму ювеншьного ревматощного артриту,
2.2.Внести вщпов1дн1 зм1ни до бухгалтерського обл1ку;
2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та сощального

захисту населения Одесько!' обласно! державно!' адм1н1страцп та В1дд1лу по

центрашзованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

областа КУ ОО1АЦМС звшв про отримання та використанпя лкарських
засоб^в та вироб1в медичного призначення ,закуплених за кошти Державного

бюджету на 2015 рк закушвля лкарського засобу для л1кування дггей,
хворих на резистентну форму ювеншьного ревмато'Удного артриту,вщповщно
до наказу управлшня охорони здоров'я ОдеськоУ облдержадмшютращУ вщ
23.04.2013р. №183 Про оргашзащю контролю за цшьовим та рацюнальним
використанням матер1альних щнностей, отриманих централ1зовано за
бюджетними програмами та заходами, а також за рахунок субвенщУ на
паперових та електронних нойях.
Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним м1сяцем

2.4. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та сощального
захисту населения облдержадмшютрагцУ аклв списания л1карських засоб1в та
вироб1в медичного призначеннязасоб1в та вироб1в медичного призначення

,закуплених за кошти Державного бюджету на 2015 р1к закушвля л1карського
засобу для л1кування д1тей, хворих на резистентну форму ювеншьного
ревматоУдного артриту, в1дпов1дно до наказу управлшня охорони здоров'я
ОдеськоУ облдержадмшютращ'У вщ 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю
контролю за щльовим та ращональним використанням матер1альних щшюстей,
отриманих централ^зовано за бюджетними програмами та заходами а також за
рахунок субвенщУ на паперових та електронних нойях.
Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за звггним мюяцем

З.В1дд1лу контролю та реал1защУ матер1ал1в рев131Й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний 1нформащйно-анал1тичний центр

забезпечити

контрольза проведениям головними позаштатними спещалютами управл1ння,
яю вщповщають за щльове 1 рацюнальне використання матер1альних
щнностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, анал1зу
залишюв лшарських засоб1в.
4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаментуТ.М.Ляпчук

Додаток до наказу
Департаменту охорони здоров'я та
сощального захисту населения

обддержадм^страцн

Розподш лшарських засоб1в для лжування дней, хворих на резистентну
форму юветльного ревматоидного артриту, закуплених за кошти Державного

бюджету Украши на 2015 рис за бюджетного програмою КПКВК 2301400
Забезпечення

медичних заход1в

окремих державних

програм та

комплексних заход1в програмного характеру

Склад
отримувач
лшарського
засобу

Хум1ра
(адал1мумаб),- розчин

- розчин для ш'екщй 25

Енбрел (етанерцепт),

(тоцшпзумаб), - розчин

(тоцшпзумаб), - розчин

для ш'екщй 40 мг, в

мг/0,5 мл, в упаковщ 4

для шфузШ 20 мг/ мл по

для шфузШ 20 мг/ мл п

упаковщ 2 шприця по
40 мг (0,8 мл).

шприця по 25 мг/0,5 мл.

80 мг/4 мл у флакош, в

200 мг/10 мл у флакош

упаковщ по 1 флакону

в упаковщ по 1

Актемра

Актемра

флакону
КУ Одеська
обласна

отримана
кшькють за

дитяча

кошти
держбюджету

шпшчна
л^арня

100%
потреба

отримана
кшькють за

100%

отримана

100%

потреба

кшькють за

потреба

кошти
держбюджету

кошти
держбюджету

отримана
кшькють за

100%
потреб

кошти
держбюджету

в шприцях

28

195

96

156

10

48

31

Позаштатний Спец1ал1спстз дитячоТ
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