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м.Кіровоград

Про затвердження розподілу ендопротезів
З метою раціонального та цільового використання ендопротезів,
закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України
на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного
характеру» в частині «Централізована закупівля ендопротезів і наборів
інструментів для імплантації», відповідйо до пункту 5 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для виконання програм та
здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з
охорони здоров’я» та на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 14 грудня 2015 року № 851 «Про затвердження розподілу»
НАКАЗУЮ:
1. Головному лікарю обласної лікарні АНДРЕЄВІЙ Ларисі Миколаївні:
1Л .Організувати отримання, оприбуткування, належне зберігання, цільове
та ефективне використання, ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності про використання ендопротезів, закуплених у централізованому
порядку за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного характеру» в частині
«Централізована закупівля ендопротезів і наборів інструментів для імплантації»,
згідно розподілу МОЗ України (див.додаток).
1.2.
Забезпечити доведення у триденний термін до відома Товариства
обмеженою відповідальністю «ОРТОМЕДІКАЛ» (01103, м. Київ, вул. Професора
Підвисоцького, буд. 5, літера А, офіс 7, тел./факс (044) 502-68-35) у разі зміни
затверджених у Розподілі переліку та адрес складів отримувачів ендопротезів
(закладів охорони здоров’я) їх уточнений перелік та адреси із зазначенням
обсягу ендопротезів в межах загальної кількості, затвердженої у Розподілі.
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1.3. Забезпечити приймання-передачу ендопротезів за кількістю відповідно до Розподілу та товаросупровідних документів, а за якістю відповідно до документів, що засвідчують їх якість (термін придатності
ендопротезів на момент поставки повинен становити не менше 75 (сімдесяти
п ’яти) % від загального строку придатності).
1.4. Забезпечити подання до відділу фінансування та економіки,
бухгалтерського
обліку і звітності департаменту
охорони
здоров’я
Кіровоградської облдержадміністрації звітності про отримання та використання
лікарських засобів для забезпечення лікування хворих, які потребують
трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів, відповідно до вимог
наказу директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від
03.06.13 року № 713 «Про затвердження механізму заповнення розділів вебсторінки «Державні закупівлі і забезпечення».
1.5. Забезпечити подання до відділу фінансування та економіки
бухгалтерського
обліку
і звітності департаменту
охорони
здоров’я
Кіровоградської облдержадміністрації актів списання лікарських засобів для
забезпечення лікування хворих, які потребують трансплантації органів чи
інших анатомічних матеріалів, за формою, затвердженою наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 26.03.2003 року № 136 «Про порядок
відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних
цінностей».
Термін: щомісячно до 7 числа
місяця наступного за звітним

2.
Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника
начальника управління - начальника відділу ОНМДДН управління з розвитку та
організації медичної допомоги дорослому та дитячому населенню департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації
ЛИСОКОНЬ Інну
Володимирівну, головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності
«Ортопедія і травматологія» департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації СЕМЕНОВИЧА Андрія Сергійовича.
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Розподіл ендопротезів, закуплених у централізованому порядку за кошти
Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру» в частині «Централізована закупівля ендопротезів і наборів
інструментів для імплантації»

Тотальні ендопротези колінного суглобу:
Ендопротези колінного суглобу (№13372/2013):
1.1.) Плато тібіальне Некс Джен -1 шт.;
1.2.) Компонент феморальний Некс Джен -1 шт.;
1.3.) Вкладиш поліетиленовий Некс Джен - 1 шт.;
1.4.) Надколінник Некс Джен - 1 шт. Цемент кістковий Остеобонд ® (№13369/2013):
3.1.) Кістковий Цемент Остеобонд ® сополімерний 1 порція, 40 полімер, 20мл мономер - 2
порції по 40 гр.
Ендопротези суглобів (№11737/2012):
2.1.) SCORPIO NRG CR стегновий компонент /SCORPIO NRG PS стегновий компонент - 1
шт.;
2.2.) ЕЛЕМЕНТ ВЕЛИКОЕОМІЛКОВОЇ КІСТКИ SCORPIO/Тібіальний компонент - 1 шт;
2.3.) SCORPIO NRG CR ХЗ вставка /SCORPIO NRG PS ХЗ вставка; - 1 шт.;
2.4.) SCORPIO ХЗ С-куполоподібний надколінок - 1 шт. Кістковий цемент (11739/2012):
4.1.) Хірургічний кістковий цемент Simplex Р рентгеноконтрастний - 2 порції по 40 гр. Ціна
за од. з ПДВ - 22000,00 грн

Кількість, одиниць

Вартість, грн. у т.ч. ПДВ

10

220 000

