ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НАКАЗ
Від

_____ 2022 року

№

9 ______

Про отримання та використання
лікарського засобу „Комплект для
апарата виміру активованого часу
згортання“ для лікування хворих
на серцево-судинні та судинномозкові захворювання
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ
України) від 05.01.2022 № 19 „Про внесення змін до Розподілу медичного
виробу „Комплект для апарата виміру активованого часу згортання“
для забезпечення лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові
захворювання, закупленого за кошти Державного бюджету України
на 2020 рік, затвердженого наказом МОЗ
України від 13 грудня
2021 року № 2767“ за бюджетною програмою КПКВК 2301400 „Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру“ за напрямом „Закупівля лікарських засобів, медичних
виробів, інших товарів і послуг“ у частині „Закупівля лікарських засобів
та медичних виробів для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікування
хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями“.
З метою раціонального та цільового використання медичного виробу
для забезпечення лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові
захворювання
НАКАЗУЮ:
1.
Еоловному лікарю комунального некомерційного підприємства
„Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“ Журбі
Світлані забезпечити:
1.1.
безкоштовне отримання від Державного підприємства „Медичні
закупівлі України“ медичного виробу, а саме: „Комплект для апарата виміру
активованого часу згортання 402-03, Картридж для визначення часу згортання
крові у високому діапазоні HR-ACT / Medtronic Inc USA в кількості 132

комплектів, ціна за комплект 8 104,56 грн, на загальну вартість 1 069 801,92
грн;
1.2. персональну відповідальність та контроль за отримання, зберігання
та раціональне використання лікарських засобів для лікування хворих
з інфарктом міокарда;
1.3. подання щомісяця до Державного підприємства „Медичні закупівлі
України“ інформації щодо використання та залишків лікарських засобів
для лікування хворих з інфарктом міокарда (за використання лікарських засобів
протягом 1 - 15 числа звітного місяця - до 20 числа звітного місяця;
за використання лікарського засобу протягом 1 6 - 3 1 числа звітного місяця до 6 числа місяця, наступного за звітним);
1.4. ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до вимог
наказу Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної
адміністрації 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 охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації Загородню Раїсу.
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