ЧЕРКАСЬКА О БЛ АСН А ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ
УІІРАВЛІН ІІЯ О ХО РО Н И ЗДОРОВ’Я

НА КА З
від

ЛЗ

2022

р.

Про отримання та використання
лікарського засобу
„М Е Л А Л С / M A L E A L T H “
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України
(далі - МОЗ України) від 21.12.2021 №»2826 „Про Розподіл лікарського
засобу „М Е Л А Л С / M A L E A L T H “ для хворих на інфекційні захворювання,
що супроводжуються високим рівнем летальності, закупленого за кошти
Державного бюджету України на 2020 рік“ за бюджетною програмою
КГІКВК 2301040 „Еромадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями“
за напрямом ,,Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів,
медичних виробів“ у частині „Закупівля медикаментів для хворих
на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем
легальності“ ,
для
області
розподілено
лікарський
засіб
,,М Е Л А Л С / M A L E A L T H “ на загальну суму 55 982,88 грн.
З метою раціонального і цільового використання вищезазначеного
лікарського засобу для лікування хворих на інфекційні захворювання,
що супроводжуються високим рівнем летальності
НАКАЗУЮ :
1. Директору комунального некомерційного підприємства „Черкаська
міська інфекційна лікарня“ Волгіній Світлані забезпечити:
1.1. безкоштовне отримання від Державного підприємства „Укрвакцина“
МОЗ України“ лікарського препарату ,,М ЕЛ А Л С/M ALEALTH“ , порошок
для розчину для ін’єкцій, по 60 мг; комбінована упаковка містить: 1 флакон
артесунату для ін’єкцій, 1 ампула (1 мл) натрію бікарбонату, розчин
для ін’єкцій Бр.Ф. 5% мас./об та 1 ампула (5 мл) назрію хлориду, розчин
для ін’єкцій Бр.Ф. 0,9% мас./об. / P H A R M A X INDIA PVT. LTD., Індія,
у кількості 27 флаконів, ціна 2 073,44 грн за флакон, на загальну суму
55 982,88 грн;
1.2. персональну відповідальність та контроль за отримання, зберігання
та раціональне використання вищезазначеного лікарського засобу;

1.3. щомісячне до 06 числа місяця, наступного за звітним, подання
до Державного підприємства „Укрвакцина“ МОЗ України“ актів списання
вищезазначеного лікарського засобу;
1.4. ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до наказу
Управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
від
17.10.2018
№1053 „Про організацію контролю за цільовим та раціональним
використанням
матеріальних
цінностей,
отриманих
централізовано
за бюджетними програмами та заходами“ .
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю
на головного спеціаліста головного бухгалтера відділу розвитку
та організаційно-фінансового забезпечення Управління Загородню Раїсу.

В. о. начальника
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