
МИКОЛДiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВОЯ

нАкАз

Миколаiв Хэffi_пвiд 09.04.202I

Про передачу апарату штучноi
вентиляцii легень, закупленого
за рахунок Щержавного бюджету
Украiни на 2020 piK

вiдповiдно до пiдпункту 33 пункту б Положення про управлiння охорони
здоров'я Миколаiвськоi обласноI державнот адмiнiстрацii, затвердженого
розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018 М 280-р, у зв'язку
iз погiршенням епiдемiологiчноi ситуацii у Миколаiвськiй областi, Ъро.rurr",
кiлькостi захворювань на гостру респiраторну хворобу COVID_l9, роriорrанням
додаткових лiжок у спецiалiзованих шпитЕUIях для лiкування хворих на COVID-
19, з метоЮ рацiонального та цiльового використання апарату штучноi
вентиляцii легень 51500 (Ventilator S1500), закупленого за рахунок Щержавного
бюджетУ УкраiЪИ на 2020 piK, та отриманого вiдповiдно до нак€ву моЗ Украiни
ВiД 1L.11.2020 J\b2594, враховуючи лист КНП <<МиколаiЪський обласний ц.rrр
лiкування iнфекцiйних хвороб>> МиколаiЪськоi обласноi Ради вiд 19.11 .202о
Ns2168-01, листи управлiння охорони здоровя облдержадмiнiстрацii вiд
28J22020 J\b7243-18-2 та вiд 08.04.2021 j\lb2093-|8-2, для лiкування пацiснтiв з
пiдтвердженим дiагнозом на COVID-I9 або пiдозрою на COVID-19,

НАКАЗУЮ:
1. Передати апарат штучноi вентиляцii легень S1500 (Ventilator 51500),

отриманий Миколаiвською обласною базою спецiального медичного постачання
Миколаiвськоi обласноi РаДи на пiдставi наказу МОз Украiни вiд 11.11.2020
М2594, Закуплений за рахунок .Щержавного бюджету Украiни на 202О piK, до
КНП <<МИКолаiЪська центр€Iльна районна лiкарня>> МиколаiЪськоi районноТ ради.

2. ,ЩИРеКТОрУ МиколаТвськоI обласноi бази спецiального медичного
постачання Вiталiю Алексееву забезпечити передачу апарату штучноi вентиляцiI
ПеГеНЬ S1500 (Ventilator S1500), закупленого за рахунок ,,Щержавного бюджету
Украiни на 2020 piK, згiдно додатку.



3. ,Щиректору кнП кМиколаiЪська центраJIьна районнамиколаiвськоi районноi Ради Тетянi Хоржевськiй забе.rr..r"rш
лiкарня>

1) отримання
миколаiъськоi
додатку;

апарату штучноi вентиляцiТ легень S1500 (Ventilator S1500) вiд
обласноi бази спецiального медичного постачання, згiдно

2) встановлення та введення в експлуатацiю отриманого апарату штучноi
вентиляцii легень;

3) складання акту введення в експлуатацiю пiсля пусконttлагоджувальних
робiт та введення в експлуатацiю апарату штучноТ вентиляцiТ легень;

4) ПОДаННЯ ДО ДП <<МеДИЧНi закупiЪлi> не пiзнiше 3-х днiв з моменту введення
в експлуатацiю апарату штучноi вентиляцii легень акту введення;

5) забезПечити персон€Lлъну вiдповiдальнiсть за збереження та рацiона-гrьневикористання апарату штучноi вентиляцii легень.

4, Контроль за виконанням наказу покласти на заступника нач€Lльника
управлiнн,I охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ - нач€шь""пu вiддiлу надання
лiкува-пъно-профiлактичноi допомоги населенню Оксану Черненко.

Начальник управлiння Павло ГЕоРГIеВ



,Щодаток

до наказу управлiння охорони
здоров' я облдержадмiнiстрацiТ
вiд 08.04.2O2I NilI!-Л

j\g

пlп
Найменування закладу Апарат штучноi

вентиляцii легень S 1 500
(Ventilator S1500), шт

1
КНП <Миколаiвська центрztльна районна
лiкарня>> Миколаiвськоi районноi ради

1

РАЗоМ: 1



миколдiвськд оБлдснд дЕрждвнд ддмIнIстрдцIя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вул. Ддмiральська, 35, м. Миколаiв, 54001; тел.: (0512) 37-04-58; теЛ./фаКС: З7,22,2'7

E-mail: oblzdray@mk.gov.p, сайт: qЬlкlrачJцk€oуда, код згiдно з еДРПОУ 02012438

вiд 08.04.202t Jф 2093-18-2 на Jф вiд 2020

MiHicTepcTBo охорони здоровОя Украiни

Про поеоdсrcення переdачi апараmу
шmучноi венmuляцii леzень

Вiдповiдно до наказу МОЗ Украiни вiд 1|.||.202О М2594 <Про розпОДiЛ
апаратiв штучноi вентиляцii легень, закупJIених за кошти ,,Щержавного бюджету

Украiни на2О20 PiK>, отримувачем апарату штучноi вентиляцii легень S1500 е

зокрема КНП <<Миколаiвський обласний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>>

Миколаiвськоi обласноТ ради. Але, вiд цього закладу управлiнням охорони

здоров'я Миколаiвськоi облдержадмiнiстрацii було отримано листа вiд
19.t1,2020 J\b2168_01, в якому повiдомлясться, що у КНП <<МиколаТвськиЙ

обласний центр лiкування iнфекцiйних хвороб>> Миколаiвськоi обласноi ради
вiдсутня потреба в з€шначеному апаратi (копiя листа додаеться).

У зв'язку iз погiршенням епiдемiологiчноi ситуацii у Миколаiвськiй областi,
зростанням кiлькостi захворювань на гостру респiраторну хворобУ COVID-l9,
з метою лiкування хворих на COYID_l9, прошу надати лист погодження на

передачу вищез€вначеного апарату штучноi вентиляцii легень до кнп
<миколаiвська центр€Lльна районна лiкарня>> Миколаiвськоi районноi ради, яка

визначена спецiалiзованим закладом для госпiталiзацii пацiснтiв З ГОСТРОЮ

респiраторною хворобою COVID-l9, спричиненою KopoHaBipycoм SARS-CoV-
2, вiдповiдно до розпорядження керiвника робiт з лiквiдацii наслiдКiВ меДиКО-

бiологiчноi надзвичайноi ситуачii природного характеру державного рiвня,
пов'язаноi iз поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19) вiд 30.11.2020

Ns 143.

З повагою,
нач€шьник

Вiталiй Алексеев 05 12-4з0109

Павло ГЕоРГIеВ


