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Про затвердження розподілу лікарських засобів для лікування
дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного
бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного
характеру» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів
для лікування дорослих хворих на гемофілію».
З метою раціонального та цільового використання лікарських засобів
для лікування дорослих хворих на гемофілію, 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» за
напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих
хворих на гемофілію», відповідно 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 16.11.2015
№ 750
«Про затвердження розподілу лікарських засобів для лікування
дорослих хворих на гемофілію, закуплених за кошти Державного бюджету
України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів
для лікування дорослих хворих на гемофілію»,
НАКАЗУЮ:
1. Головному лікарю обласної лікарні АНДРЕЄВІЙ Ларисі Миколаївні.
1.1.Організувати отримання, належне зберігання, цільове та ефективне
використання і при необхідності передачу лікувально-профілактичним
закладам, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про
використання лікарських засобів для лікування дорослих хворих на гемофілію,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, згідно
розподілу МОЗ України (додаток).

1.2. Забезпечити доведення у триденний термін до відома Товариству з
обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД «БІОФАРМА»
(Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37, тел./факс (044)
277-36-28),.Товариству з обмеженою відповідальністю «Л1НК-МЕДИТАЛ»
(Україна, 02090, м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8 - А , офіс 8, тел. (044)
494-15-11, факс (044) 494-15-12), Товариству з обмеженою відповідальністю
«ГЕМОФАРМ»
(Україна,
07300,
Київська
обл.,
м. Вишгород,
вул. Кургузова, 2, кв. 2, тел./факс (044) 287-51-55) та Приватному акціонерному
товариству «МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР» (Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса
Шевченка, 60, тел/факс (044) 391-11-40) у разі зміни затверджених у Розподілі
переліку та адрес складів отримувачів лікарських засобів (закладів охорони
здоров’я) їх уточнений перелік та адреси із зазначенням обсягів лікарських
засобів в межах загальної кількості, затвердженої у Розподілі
1.3. Забезпечити приймання-передачу лікарських засобів за кількістю відповідно до Розподілу та товаросупровідних документів, а за якістю відповідно до документів, що засвідчують його якість (термін придатності
лікарських засобів та виробів медичного призначення на момент поставки
повинен становити не менше 15 (п'ятнадцяти) місяців або не менше 75
(семидесяти 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. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів забезпечити
персональну відповідальність за отримання, збереження, раціональне
використання, ведення бухгалтерського обліку, складання та подання в
бухгалтерію обласної лікарні звітності, передбаченої в п.1.2 та п.1.3 даного
наказу по отриманих препаратах для лікування дорослих хворих на гемофілію.
3. 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 з гематології
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації ЄРМОЛИЦЬКУ Ірину
Павлівну.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
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департаменту охорони
здоров’я Кіровоградської
облдержадміністрації - - ,
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РОЗПОДІЛ
лікарських засбів для лікування дорослих хворих на гемофілію , закуплених за кош ти Д ерж авного бюджету Укрїни на 2015 рік за бюджетною
програмою КП КВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих держ авних програм га комплексних заходів програмного характеру» за
напрям ом «Ц ентралізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію »

№
іі/ іі

1

1Інша
ЛПЗ

КОД,
1и*л

Е м о к л о т 500 М О /10 мл
фактор коагуляції крові
лю дини V III
лліоф.д/інфузій по 500МО
у флаконі
вартість 1 М О - 6,19 гри

К іоК л от А Ф (комплекс
ангигемофільного фактора
V III і ф. Віллебранда)
ліоф. д /ін ’єкції по 500 МО у
флаконі
вартість 1 М О —6,12 грн.

І му п а т 250 М О ,
500 М О , 1000 М О
фактор коагуляції крові
людини V III і
ф. Віллебранда
порошок ліоф. для пригот.
р-ну д/інєкцій по 1000 МО
у флаконі
вартість 1 М О -6 ,2 3 г р н .

Кількість
МО

Вартість
грн.

Кількість
МО

Вартість
грн.

Кількість
МО

Вартість
грн.

Кількість
МО

Вартість
грн.

Кількість
МО

Вартість
грн

Кількість
МО

Вартість,
грн.

Кількість
МО

Вартість
грн.

98 000

606 620, 00

272 000

1 664 640,00

91 000

566 930,00

58 000

317 260,00

15 000

82 050, 00

1 400 000

574 000. 00

250 000

102 500, 00

А ім аф ікс 1000 М О /10 мл
фактор коагуляції крові
лю дини IX
порошок ліоф. для пригот.
р-ну д/інєкцій по 1000 МО
у флаконі
вартість 1 М О - 5,47 грн.

А ім аф ік с 500 М О /10 мл
фактор коагуляції кроні
лю дини IX
порош ок ліоф. для пригот.
р-ну д/інєкцій по 500 МО
у флаконі
вартість 1 М О - 5 ,4 7 грн

Н овоссвен
порош ок ліофілізовапий
для пригот. розчину для
інєкцій по 2 мг (100 КМО)
1флакон
вартість 1 МО - 0,41 ірн.

ІІовосскен
порошок ліофілізований
для пригот. розчину для
інєкцій по 5 мг (250 КМ О)
1флакон
вартість 1 М О -0 ,4 1 гри

