ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЩАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 87. тел:7225200, факс:7285575,
Е-таИ: иог^оьеь^а.еоу.иа

Ж..... 2015р.№

Про розподш (Ьактор1в задания кров1 VIII та IX
для лшування хворих на гемофшю та хворобу Вшебранда
закуплен^, за кошгя обласного бюджету на 2015 рш
На виконання обласноГ профами Здоров'я, з метою рацюнального 1
цшьового використання лшарських засоб1в,

НАКАЗУЮ:
1.З^тьердити розподш фактор1в задания кров1 VIII та IX, закуплених
за обласною профамою Здоров'я для лшування хворих на гемофшю та
хворобу Вшебранда у Одеськш облает! на 2015 р1ки (додаеться).
2.Головним лшарям КУ Одеська обласна клпйчна Л1карня
(Гульченко Ю.1.) та КУ Одеська обласна дитяча клнйчна Л1карня (Гудзю
В.А.), в^пов^альним за одержання та цшьове використання медикаменив:
2. ЕЗабезпечити одержання, збереження та цшьове використання

зг1дно розподклу фактор1в зс1дання кров1 VIII та IX.
2 3. Внести вщповщш зм1ни до бухгалтерського обл1ку;
2.4. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та

сощального здхисту населения облдержадм1Н1Сфацн та В1ддшу по
централтзованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

облает! КУ ОО1АПМС ЗВ1Т1В про офимання та використання фактор1в
зс1дання 1.р'ОЕ1 VIII га IX , закуплених за кошти обласного бюджету Украши
на 2015 р!к для лшування хворих на гемофшю та хворобу Вшебранда,
в1дпоб;.дно

до

наказу

управлшня

охорони

здоров'я

Одесько!

облдержадм1нктрацгУ В1Д 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за
цшьовим та ран'онапьним використанням матер1альних щнностей, отриманих
централ^зовагго за бгоджетними профамами та заходами а також за рахунок
субвеинТ- на. панероаих та електронних нос^ях .

Терм!н: до 05 числа М1сяця

наступного за звггаим мюяцем

3. Вщйлу контролю та реал1зацп матер1ал1в рев1зш 1 перев1рок КУ
Одеський

обласний

шформащйно-аналтгачний

центр

забезпечити

контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управлшня,
яю В1дпов1дають за щльове 1 рацюнальне використання матер1альних
щнностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, анашзу
залишк1в лжарських засоб^в.
4, Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Д^фектор департаментуТ.М.Ляпчук

Додаток
до наказу департамент охорони здоров'я та
соц^ального захисту населения ОдеськоТ
облдержадмшнгграцн

вёд

№

Розподёл препаратЁв факторЁв зсЁдання кровЁ,
закуплених за обласною програмою Здоров'я на 2015 рЁк

Назва препарату

Кёлькёсть (фл.)

Одержувач

25

КУ "Одеська обласна дитяча клЁнЁчна лЁкарня"

25

КУ "Одеська обласна клЁнЁчна лЁкарня"

43

КУ "Одеська обласна дитяча клЁнЁчна лЁкарня"

42

КУ "Одеська обласна клЁнЁчна лЁкарня"

ГммунЁн 600 МО

Гммунат 500 МО

Головний позаштатний гематолог

В.П.Козлов

Головний позаштатний дитячий гематолог

Н.В .Молодец

