ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
НАКАЗ
29.01.2019

№ 98

Про перерозподіл лікарського засобу
"ВІМІЗИМ" для лікування громадян,
які страждають на мукополісахаридоз,
закупленого за кошти Державного
бюджету України на 2017 рік
Відповідно до наказу управління охорони здоров'я обласної державної
адміністрації (далі – Управління) від 26.10.2018 № 1080 "Про перерозподіл
лікарського
засобу
"ВІМІЗИМ"
для
громадян,
які
страждають
на мукополісахаридоз, закупленого за кошти Державного бюджету України
на 2017 рік", комунальним некомерційним підприємством "Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради" отримано лікарський засіб "ВІМІЗИМ", ціна
за флакон 24 915,00 грн, у кількості 442 флакони на загальну суму
11 012 430,00 грн.
З метою раціонального та цільового використання лікарського засобу
та відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про Управління,
затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 19.01.2016 № 7
НАКАЗУЮ:
1. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства
"Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" Дуднику О. М.
забезпечити безкоштовну передачу лікарського засобу "ВІМІЗИМ", концентрат
для розчину для інфузій, 1 мг / мл, по 5 мл у флаконах № 1 / БіоМарін Інтернешнл
Лімітед, Ірландія, ціна за флакон 24 915,00 грн, у кількості 246 флаконів
(128 флаконів із терміном придатності до 25.10.2019 та 118 – до 31.01.2020)
на загальну суму 6 129 090,00 грн до Монастирищенської центральної районної
лікарні.
2. Головному лікарю Монастирищенської центральної районної лікарні
Мороз Н. І. забезпечити:
2.1. безкоштовне
отримання
від
комунального
некомерційного
підприємства "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" лікарського
засобу "ВІМІЗИМ", концентрат для розчину для інфузій, 1 мг / мл, по 5 мл
у флаконах № 1 / БіоМарін Інтернешнл Лімітед, Ірландія, ціна за флакон
24 915,00 грн, у кількості 246 флаконів (128 флаконів із терміном придатності
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до 25.10.2019 та 118 – до 31.01.2020) на загальну суму 6 129 090,00 грн;
2.2. персональну відповідальність за отримання, зберігання, цільове
та раціональне використання лікарського засобу;
2.3. подання щомісяця, не пізніше 02 числа місяця, наступного за звітним,
до комунального некомерційного підприємства "Черкаський обласний центр
планування сім'ї та репродукції людини Черкаської обласної ради" актів
списання лікарського засобу "ВІМІЗИМ";
2.4. подання звітності відповідно до наказу Управління від 17.10.2018
№ 1053 "Про організацію контролю за цільовим та раціональним використанням
матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами
та заходами".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги
дорослому населенню, матерям та дітям Кошову Л. М. та головного спеціаліста –
головного бухгалтера відділу розвитку та організаційно-фінансового забезпечення
Управління Загородню Р. Т.
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