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,, МИ-КОЛАiВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

нАкАз

Миколаiв

заходи з qиконання наказу Щержавного
ни) вiд 29.04.2022 Ns 158-р <Про

стентування коронарних судин, закуплених

Nr"'.Щ

пiдприемства ((Медичнi закупiвлi
Розподiл медичних виробiв для
за кошти ,щержавного бюджету

Украrни на 2O2l рiю>,,,'i'l'
,,i,';,,

i:,I

i,,,i Вiдповiдно до пунктiв З2, ЗЗ пункту б Положення про управлiння охорони
здЬров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, затвердженого

RФ,гзпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.2018 Jф 280-р, на

{Йпо"u""" нак€ву Щержавного пiдприсмства <Медичнi закупiвлi Украiни>
,{ifr 29.04.2022 J\b 158-р <Про Розподiл медичних виробiв для cTeHTyBaHHrI

1,1

fiоронарних судин, закуплених за кошти ,Щержавного бюджету Украiни
Ё,Ы 2021 рiю>, з метою рацiонального та цiльового використання медичних

'l{ F
вlфобiв для стентування коронарних судин для забезпечення лiкування хворих
в,itнфарктом мiокарда за програмою медичних гарантiй у закладах охорони
iljцЬров'я, якi надають вторинну (спецiалiзовану) i третинну
(Нkrqqпо.пецiалiзовану) медичну допомогу, закуплених за котттти ,.Щержавного

бФл*ету Украiни на 2021 piK за бюджетною програмою КПКВК 2301400
.'А -
{(srаоезпечення медичних заходlв окремих державних програм та комплексних

ффlоДiв програмного характерр) за напрямом ((Закупiвля лiкарських засобiв,
irdЦдинних виробiв; iнших ToBapiB i послуг> у частинi <Закупiвля лiкарських

i[Ooбl",; iмунобiологiчних препаратiв (вакцин), ,медичних виробiв iнших
Tgp4pip,i послу, в тому чиолi за договорами керованого достугry) у частини

11flакугiiвля лiкарських засобiв та медичних виробiв для закладiв охорони
хворих iз серцево-судинними та

виробу
ня'hiкування хворих з iнфарктом мiокарда за програмою медичних

, закliпленого за кошти,Щержавного бюджету УкраiЪи на 2021 piK.



Ня вiд ДП <Медичнi закупiвлi Украiни> медичноfо виробу
з лiкувальним покриттям

робник: Бiосенсорс Еуроп

Строк: щомiсячно до 1 числа мiсяця
наступного за звiтним

оновлення iнформацii щодо наявних залишкiв л_iкарських

jконтроль за збереженням i рацiон€ulьним викQристанням

здоров'я
засобiв

Строк: протягом дня з моменту
набрання чинностi'наказу

лiкарю КНП <МиколаТвська обласна клiнiчна лiкарня>
ноi ради Петру Римару забезпечити:

для лiкування,,хворих iз
СА., Швейцарlii згiдно з

.,L

, .,.,

] ::.

ор

jакладу та на офiцiйному сайтi управлiння охорони здоров'я

,, :, , i .;

цР,"тр меДичНоi статистики)) Миколаiвськоi обласноi ради OKcaHi Баланськiй
ззiбезпечЙди публiкацiю цього нак€ву вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про

до публiчноi iнформацii> на офiцiйному веб-сайтi управлiннi охорони
ержадмiнiстрацii

за ви
ика в

lя

конанням нак€ву покласти на заступника начальника
iддiлу надання медичноi допомоги матерям та дiтям

Максим БЕЗНоСЕНко

i, i ] - . ':

{Цомiсячне подання до,Щержавного пiдприсмства <Медичнi,закупiвлi
i \z[iHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, шляхом викОристання
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Додаток
до наказу управлiння охорони
здоров' я об_лдержадм iHi страцii'

"iдlУ!!,//_хg ЦiгJL
Стент-система коронарна з лiкувальним покриттям

ля лiкування хворих iз множинним ураження

N
i-ili

Назва медичного виробу К-ть,
шт.

1;. ;i
oFreedom 2,5 х 14 mm (мм) 2

2 ffiП?rlS Стент-систома коронарна з покриттям В оFrееdоm 2,5 х 18 mm (мм) 2

J,i ]F] 4

4.i 4

5. 2

6. зFI УУ14 glgнl-система коронарна з покриттям ВidFrееdоm 2,75 х 14 mm (мм) 2

7. ]FI Гr7П-СТент_сйстема коронарна з покриттям BioFreedom 2,75 х 18 mm (мм) I2

8. }FR 1-Пr4 Сrёнт-система коронарна з покриттям ВiоFцееdоm 2,75 х 24 mm (ум 15

9. ]FI |2

l0 зFI 2

11 вFF 2

1 ]F,ц оFrееdоm 3,0 х 14 mm (мм) 4

lз ]FF 1-3018 Стент-система коронарна з покриттям В оFrееdоm З,О - tB -- (*ф 11

|4, вFв l-З024 Стент-система коронарна з покриттям В oFreedom З,0 х24 mm (мм) 15

15 оFrееdоm 3,0 х 28 mm (мм) |4

1б. 6

|1 наiпокриттям BioFreedom 3,0 х 36 mm (мм) 4

1lt. 1

l, |4

20. 9

21, ]FI 13

22 ]I 1-з53 Стент-с icTeMa коронарна з покриттям BioFregdom 3,5 х 33 mm (мм) J

]l 1 -35Зt6 Стент-с ioTeMa коронарна з покриттям В oFreedom 3,5 х 36 mm (мм) 2

24 } 1-4014 Стент-с QTeMa коронарна з покриттям В оFrееdоm 4,0 х 14 mm (мм) 2

25 1lD 1-40l8 Стёнт-сl стема коронарна з покриттям В oFreedom 4,0 х 18 mm (мм) 8

26 ] 1-40: Стент-с 0тема коронарна з покриттям В oFreedom 4,0 х24 mm (мм) I4

21 3 l -4028 CTeHT-cl ýтема коронарна з покриттям В оFrееdоm 4,0 х28 mm (мм) 10
i IJсього {
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