
МИКОЛАЮСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я 
УПРАВЛ1ННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Н А К А З 

Вщ « М » МиколаУв № 

Про перерозподш лжарських засоб1в 
для лшування та профшактики поб1чних 
реакцш на протитуберкульозш препараты, 
отриманих в рамках реал1зацп 
гранту Глобального фонду для боротьби 
31 СШДом, туберкульозом та маляр1ею 

В1дпов1дно до пункт1в 32,33 пункту 6 Положения про управлшня 
охорони здоров'я МиколаУвськоУ обласноУ державноУ адмшютращУ, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадмшютращУ вщ 05.07.2018р. 
№ 280-р, листа ДержавноУ установи «Центр громадського здоров'я 
Мшютерства охорони здоров'я УкраУни» (дал1 - ДУ «ЦГЗ МОЗ УкраУни») в!д 
17.10.2019р. №4519, враховуючи листи заклад1в охорони здоров'я щодо 
потреби Л1карських засоб1в, з метою лжування та профшактики поб1чних 
реакц1й на протитуберкульозш препарата, що виникають у хворих на вс1 
форми туберкульозу, незалежно В1Д джерел ф1нансування, в1дпов1дно до яких 
хвор1 отримують л1кування, для забезпечення рац1онального 1 щльового 
використання 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити перерозподш лшарських засоб1в для л1кування 
поб!чних реакц1Й на протитуберкульозн1Й препарата, отриманих благод1йно 
комунальним некомерц1йним п1дприемством «МиколаУвський репональний 
фтиз1опульмонолопчний медичний центр» МиколаУвськоУ обласноУ ради (дал1 
- КНП «МРФПМЦ» МОР) за кошти гранту Глобального фонду для боротьби 
31 СШДом, туберкульозом 1 маляр1ею зпдно з додатком 1. 

2. В.о. директора КНП «МРФПМЦ» МОР Пархоменко О.О. 
забезпечити: 

1) передачу лшарських засоб1в закладам охорони здоров'я зпдно з 
додатком 1; 

2) подання до ДУ «ЦГЗ МОЗ УкраУни» шформащю про об1г 
л1карських засоб1в та кшьюсть поб1чних реакцш за формою «К1льк1сть 
поб1чних реакцш та використання медикамент1в за поточний мюяць», 



закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби 31 СНЩом, 
туберкульозом та маляр1ею зпдно листа №407 вщ 05.02.2020р.; 

Строк: щомюячно до 08 числа мюяця, 
наступного за звшшм 

3) щотижневе розмщення на шформацшних стендах та на 
офщшному сайт1 управлшня охорони здоров'я облдержадшшстраци 
шформащю щодо потреби, стану забезпечення наявними лшарськими 
засобами та медичними виробами, закупленими за бюджеты кошти, шляхом 
надсилання файл1в в формат! Ехсе1 до комунального некомерцшного 
пщприемства «МиколаТвський обласний центр громадського здоров'я» 
Микола'1всько'1 обласноТ ради (дал1 - КНП «МОЦГЗ» МОР) та шформацп про 
залипши лшарських засоб1в та медичних вироб1в на найбшышй онлайн-
платформ1 ЬЦр5://еНкулп.иа. 

Строк: щопонед1лка 
4) надання до КНП «МОЦГЗ» МОР скан-копш наказ1в про 

розподш/перерозпод1л Л1карських засобхв серед заклад1в охорони здоров'я 
област1, отриманих за централ1зованим постачанням, для оприлюднення на 
офщшному сайт1 управлшня охорони здоров'я облдержадм1Н1страци; 

Строк: в одноденний термш » 
п1сля видання наказу 

3. Кер1вникам заклад1в охорони здоров'я, вказаним в розподш, 
забезпечити: 

1) орган1зац1ю терм1нового отримання лшарських засоб1в В1Д КНП 
«МРФПМЦ» МОР зпдно додатку 1; 

2) подання до бухгалтерп КНП «МРФПМЦ» МОР шформацп про 
юльюсть поб1чних реакщй, об1г Л1карських засоб1в та акт1В на списания; 

Строк: щом1Сячно до 01 числа М1сяця, 
наступного за зв1тним 

3) персональну в1дпов1дальн1сть та контроль за збереженням та 
ращональним використанням л1карських засоб1в, як1 одержан1 шляхом 
благод1йно1 допомоги за рахунок Глобального фонду; 

4) використання даних лшарських засоб1В для лшування побхчних 
реакщй на протитуберкульозш препарата, що виникають у хворих на вс1 
форми туберкульозу, незалежно В1д джерел ф1нансування: державного 
бюджету, Глобального фонду або благодшно!" допомоги. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника управлшня охорони здоров'я облдержадмшютраци - начальника 
в1ДД1лу надання лшувально-профшактичноТ допомоги населению 
Черненко О.1. 

Начальник управл1ння Ы Л Павло ГЕОРГ1СВ 



Додаток 1 до наказу УОЗ № У 6 Л вщ ^Ц^ 0 9, 2020р. 

ПЕРЕРОЗПОДШ ШКАРСЬКИХ ЗАСОБ1В 
ЗПДНО ЛИСТА ДУ "ЦГЗ МОЗ УКРА1НИ" в1д 17.10.2019 №4519 

№ 
п/ 
п 

303 
Нейромакс №60 

(табл) 
Ам1триптилш 

25мг 
(табл) 

№ 
п/ 
п 

303 

к-сть сума,грн к-сть сума,грн 

1 КНП ММР "Мюька лкарня №5" 600 642.00 25 10.46 

2 КНП "МиколаТвська ЦРЛ" МРР 500 535.00 

3 КНП "Сшгур1вська ЦРЛ" СРР 500 535.00 

Всього: 1600 1712.00 25 10.46 

Ц" МОР 

Головни* 

Ольга ПАРХОМЕНКО 

Св1тлана СТРИГУЛЬ 

Ольга ТИЩИК 


