
миколдiвськд оБлдснд дЕрждвнд ддмIнIстрдцlя
УПРАВЛIНIIЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вiд

нАкАз

МиколаiЪ

Про видачу iмунобiологiчного препараry кРАБIВАКС)

Вiдповiдно до пiдrryнктiв 32, З3 гIункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженЕrIм голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018

JФ 280-р, Закону Украihи <Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>>,

нак€ву MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 2з.06.2021 Ns |263
<Про Розподiл iмунобiологiчного препарату <<ВАКlЩlЕIА АНТИРАБIЧНА
IНАКТИВОВАНА (JIIОФIJIIЗОВАНА) РАБIВАКС_СЛАВIЕS VACCINE
INдCTIVATED (FREEZE DRIED) RABIV Ax_S>, закупленого за кошти

,Щержавного бюджеry УкраiЪи на 2020 РiЮ>, враховуючи лист

КомунаЛьногО некомерцiйного пiдприемства <<Багатопрофiльна лiкарня

веснянськоi, Нечаянськоi, Радсадiвськоi сiлъських рад Миколаiъсъкого району
Миколаiвськоi областi>> (даrri - КНП <<Багатопрофiльна лiкарня ВНРСРМРМО))
вiд 10.01 .2О22 Nэ 15, з метою забезпечення проведення екстреноТ профiлактики
сказу

НАКАЗУЮ:

1. ,щиректору Миколаiвськот обласноi бжи спецiатrьного медиtIного

постачання Миколаiвськоi обласноi ради Алексееву В.в. забезпечити видачу

кнп <<Багатопрофiльна лiкарня внрсрмрмо) iмунобiологiчного препарату
(ВДКIДД{Д ДНТИРАБIТIНА IНАКТИВОВАНА (JПОФIJIIЗОВАНА)
РДБIВДКС-С/RДВIЕS VACCINE INACTIVATED (FREEZE DRIED) RABIV
AX-S) у кiлькостi 20 (двадцять) доз.

2. ,Щиректору кнп (кНп <<Багатопрофiльна лiкарня внрсрмрмо>
Тетянi Хоржевсъкiй забезпечити:

1) отримання iмунобiологiчного препараry <BAKI_IItrIA АнтирАБItIнА
IНДКТИВЬВАНА (JIIОФIJIIЗОВАНА) РАБЮАКС_С/ RABIES VACCINE
INдстIчдтЕD (FREEZE DRIED) RABIV AX-S) з Миколаiвсъкоi обласноi бжи

n/0 , 0/ 2й. N,1/'/



спецiального медшIного постачання МиколаiъськоI обласноi Ради за yluoB

дотриманЕя (fiолодового ланцюга> при його транспорryваннi та зберiганнi;

2) персонЕlпьну вiдповiдальнiсть за транспортування,

рацiонапьне використання iмунобiологiчного препарату;
збереження та

З) надання звiтностi до Миколаiвсъкоi обласноi бази спецiального

медичного постачання Миколаiвськоi обласноi Ради про використанЕя

iмунобiологiчного препарату (акт списанЕя) вiдповiдно до вимог чинного

законодавства.
Строк: до 27 числа звiтного мiсяця

3. Експерту управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii за

напрямом <хфургiя> Дудлi I.,щ. забезпечити подання сканованоi копii цього

"u*by до Кrпi-<миколаiвський обласний iнформацiйно-аналiтичний центр

медичноI статистики> МиколаiвськоТ обласноi Ради дJIя подЕlлъшого

розмiщенrrя на офiцiйному веб-сайтi управлiння охо?они злоров'я

Ъбод"р*адмiнiстрuцiI " роздiлi <<Нормативна база>> (пiдроздiл <<Накази УоЗ
ОДЬ) за посиланнrIм

nakazllob ind
Строк: протягом дня з моменту

набрання чинностi наказу

4. Контролъ за виконанням наказу покJIасти на заступника начапьника

управлiння Ъ"оро"" здоров'я облдержадмiнiстрацii начальника вiддirrу

"чдu"о 
лiкувалiно-профiiактичноi допомоги населенню Полякова Lд,

В.о. начальника управлiння
олег БАБIн


