
миколдiвсъкА оБлАснА дЕржАвнА АдмIнrстрщIя
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Про розподiл iмунобiологiчного препарату
(ВЕРоРАБ/VЕRоRАВ>> з обмеженим
TepMiHoM придатностi

Вiдповiдно до пiдпунктiв 32, 33 пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови сблдержадмiнiотрацii вiд 05.07.2018
JФ 280-р, Закону Украiни <Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>>,
Haкzхly MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 01.07.2020 J\b 1497<Про
Розподiл iмунобiологiчного препарату <BЕРОРАБ/VЕRОRАВ>, закупленого за
кошти ,Щержавного бюджетну Украiни на 2018 рiю>, враховуючи листи
МиколаiЪськоi обласноi бази спецмедпостачання IVlиколаТвськоТ обласноI ради
вiд 26.03 .202t }lb 121 та КНГУзакладiв охорони здоров'я областi щодо залишкiв
та потреби iмунобiологiчного препараry <BЕРОРАБ/VЕRОRАВ>> з обмеженим
TepMiHoM придатностi, з метою рацiонального i цiльового використання
iмУнобiологiчних препаратiв дrrя проведення iмунопрофiлактики населення

НАКАЗУЮ:

1. Щиректору МиколаiЪськоI обласноi бжи спецiального медичного
постачання МиколаТвськоТ обласноТ ради Алексееву В.В. видати
iмунобiологiчний препарат (ВЕРОРАБ/VЕRОRАВ) (вакцина антирабiчна
iнактивована с)DG, TepMiH придатностi до з|.07.202|) у кiлькостi 88 доз
КНГУзакладам охорони здоров'я згiдно з розподiлоi\{, що дсдаеться.

2. Керiвникам КНГVзакладiв охорони здоров'я, визначних у додатку до
цього накilзу, забезпечити :

1) отримання iмунобiологiчного препарату (ВЕРОРАБ/VЕRОRАВ> з
МИКолаiЪськоi обласноi бази спецiального медичного постачання
МиколаiЪськоi обласноi ради за yI![oB дотримання (холодового ланцюга)> при
його транспOрryваннi та зберiганнi;

2) персон€tпьну вiдповiдальнiсть за транспортуванЕя, збереження
рацiональне використання iмунобiологiчного препарату;
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3) надання звiтностi до МиколаТвськоi обласноi бази спецiального
медичного постачання Миколаiъськоi обласнот Ради про використання
iмунобiологiчного препарату (акт списання) вiдrrовiдно д; вимог чинного
законодавства.

Строк: до 27 числа звiтного мiсяця

з. Експерту управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii за
напрямоМ <Хiоvргiя> Дvдлi I.л. забезпечити подання скановаНоi копiТ цього
наказу до Комунального некомерцiйного пiдприемства <миколаiъський
обласний центр |ромадаького здоров'я>> Миколаiъськот обласнот Ради для
под€Lпьшого розмiщення на офiцiйному веб-сайтi управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацiт в роздiлi <<норпtативна базоi (пiдроздiл <накази уоз
ОД4>>) за посиланняi.,,!

http://oblzd rav.mk.gov.ua/index.php/normativ na-bazalnakazi-uoz-oda.
Строк: пDотягом дня з моментч
набрання чинностi наказу

4. Контроль за виконанням нак€}зу поюIасти на заступника начаJIьника
уцраалiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ
надання медичноi допомоги матерям та дiтям Бабiна ,.д.

Начальник управлiння Павло ГЕоРГIеВ
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управлiння охорони здоров'я
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Розподiл

iтr,луноб iологiчного препарату <ВЕРОРАБ/VЕRОRАВ >

(вакцина антирабiчна iнактивована суха,
TepMiH придатностi дсl 3|.07 .2021)

Назва закJIаду охорони здоров'я Кiлькiсть доз
КНП <<Ба шта_нська_ бага топроф i льrrа лiкарня>> Баштансъкоi
мiсъкоi ради Миколаiвськоi областi

20

КНГI <<В еселинiвська центр€tпьна районна лiкарнл>
Веселинiвськоi районноi ради

10

КНП <<Новобузька багатопрофiльна лiкарня>> Новобузькоi
мiсъкоi ради Миколаiвськоi областi

10

КНП <<Очакiвська багатопрофiльна лiкарня> Очакiвськоi
MicbKoT ради

20

КНП <<Первомайська центр€lльна MicbKa багатопрофiльна
лiкарня>> Первомайсъкоi MicbKoi ради

28
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