
миколдiвськА оБлАснА дЕржАвнА АдмIнIстрАцlя
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

нАкАз

Миколаiв *r/,/,Ц"iдrЩrа202lр.

Про видачу iмунобiологiчного препараry <РАБIВАКС)

Вiдповiдно до пiдпунктiв 32, 33 пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018
NЬ 280-р, Закону Украihи <Про захист насепення вiд iнфекцiйних хвороб>>,

наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 2З.06.2021 Ns |263
<Про Розподiл iмунобiологiчного препарату (ВАКI_ЦД{А АНТИРАБIЧНА
IНАКТИВОВАНА (ЛIОФIЛIЗОВАНА) РАБIВАКС_СЛАВIЕS VACCINE
INACTIVATED (FREEZE DRIED) RABIV AX-S), закупленого за кошти
,Щержавного бюджеry Украihи на 2020 рiю), враховуючи лист
КНП <Первомайсъка централъна районна лiкарня>> Первомайсъкоi мiськоi ради
(дuлi - КНП <<Первомайська I_РЛ) ПМР) вiд 02.09.202L J\9 980-01-01 щодо
потреби вакцини антирабiчноi дJIя надання медичноТ допомоги пацiентам,
постражд€tлим вiд yKyciB тварин, та профiлактики скЕtзу

НАКАЗУЮ:

1. Щиректору МиколаiЪськоi обласноi бази спецiального медичного
постачанЕя МиколаТвськоТ обласноi ради Алекссеву В.В. видати
iмунобiологiчний препарат <BАКIД4НА АНТИРАБIЧНА IЕIАКТИВОВАНА
(JIIоФUIIзовАII{) рАБюАкс_с/ RABIES VACCINE INAсTIVATED
(FREEZE DRIED) RABIV AX-S) КНП <<Первомайська I-РЛ> IIМР - у кiлькостi
25 доз.

2. Головному лiкарю КНП <<Первомайська IIРЛ) ПМР BiKTopy Готцi
забезпечити:

1) отриманнrI iмунобiологiчного препараry <ВАКIЦД{А АНТИРАБIЧt{А
IНАКТИВОВАНА (ЛIОФIJIIЗОВАНА) РАБЮАКС_С/ RABIES VACCINE
INACTIVATED (FREEZE DRIED) RABIV AX-S> з МиколаiЪськоi обласноi бжи
спецiального медичного постачаншI МиколаТвськоi обласноi ради за умов
дотримання (холодового ланцюга)> при його транспортуваннi та зберiганнi;



2) персонЕlJIьну вiдповiдальнiсть за транспортування, збереження та
рацiональне використання iмунобiологiчного препарату;

3) надання звiтностi до МиколаiЪськоi обласноi бази спецiального
Медичного постачання МиколаiЪськоi обласноТ ради про використанЕя
iмунобiологiчного препарату (акт списання) вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.

Строк: до 27 числа звiтного мiсяця

3. Експерry управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii за
напрямом <Хiрургiя) Ддлi I.rЩ. забезпечити подання cкaнoBaнoi копii цього
наказу до КНП <<Миколаiвський обласний iнформацiйно-аналiтичний центр
медичноi статистики>> МиколаiЪськоi обласноi ради для подапьшого
розмiщення на офiцiйному веб-сайтi управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii в роздiлi <Нормативна бжа>> (пiдроздiл <<Накази УОЗ
ОДЬ) за посиланням

http ://oblzd rач.m k gov.ua/index.ph p/normativna-baza/nakazi-uoz-oda.

Строк: протягом дня з моменту
набрання чинностi нак€ву

4. Контроль за виконанням нак€rзу запиш€lю за собою.

В.о. начальника олег БАБIН
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"iдrФЩ2о2t ttэ ,{/F q-Ш-/f наNч вiд 2020

Нацiональна служба здоров'я УкраiЪи

Про розподiл лiкарських засобiв
та виробiв медичного призначення

Управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ на виконання
пiдпункту 2 пункry 4 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд |5.02.202|
NЬ 133 <,Щеякi питання реа.гliзацii програми державних гарантiй медичного
обслуговування населення у II-IV кварт€rлах 202l року) повiдомляе, що
згiдно з наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 23.06.202L
}lb t26З <Про Розподiл iмунобiологiчного препарату (BAKI-UДIA
АНТИРАБIЧНА IНАКТИВОВАНА (JIIОФIJIIЗОВАНА) РАБIВАКС-
C/RABIES VACCINE INACTIVATED (FREEZE DRIED) RABIV AX-S),

"u** управлiння "io VL
у Уж1ry 2ю 2020 piк>o видано
Ns ГЦ-/L <Про видачу

закупленого за кошти

iмунобiологiчного препарату (РАБIВАКС), вiдповiдно до якого лiкарськi
засоби розподiленi згiдно з таблицею

В.о.начальника олег БАБIн

Назва закJIаду охорони
здоров'я

Назва лiкарського засобу/ВМП Кiлькiсть,
од.

Комунальне некомерцiйне
пiдприемство <<Первомайська

цеЕграJIьна районна лiкарня>>

Первомайськоi мiськоI ради

(ВАКЦИНА АНТИРАБIЧНА
IНАКТИВОВАНА (ЛIОФIЛIЗОВАНА)
РАБIВАКС_С/RАВIЕS VACCINE
INACTIVATED (FREEZE DRIED)
RABIV AX-S)

25 доз

IBaH дудла З7 З4 З4


