
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НАКАЗ

Про передачу лікареького 
заеобу «Наглазим»

1УІ. Краматорськ

З метою раціонального і цільового викориетанця лікареького заеобу 
«Наглазим», для лікування громадян, які етраждають на мукополісахаридоз, 
отриманого шляхом централізованого поетачання за кошти Державного бюджету 
України на 2016 рік згідно з наказами Міністеретва охорони здоров’я України 
від 15.02.2017 № 146 «Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів 
«НАГЛАЗИМ» та «АЛЬДУРАЗИМ» для лікування громадян, які страждають на 
мукополісахаридоз, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від ЗО грудня 2016 
№ 1434» та від 15.02.2017 № 147 «Про внесення змін до Розподілу лікарського засобу 
«НАГЛАЗИМ» для лікування громадян, які страждають на мукополісахаридоз, 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 січня 2017 № 46», враховуючі 
наказ департаменту охорони здоров’я облдержадміиміистрації від 16.02.2017 № 107 
«Про отримання лікарського засобу «Наглазим»

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
м. Слов’янськ» Агапову С.В. забезпечити:

1.1. Здійснення безоплатної передачі з дотриманням відповідного 
температурного режиму лікарського засобу «Наглазим», концентрат для розчину для 
інфузій, 1 мг/мл по 5 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці з маркувацням 
українською мовою, виробник Каталент ЮК Пекеджинг Лімітед, Велика Британія; 
Енвіго Аналітико Лімітед. Велика Британія, до:

1.1.1. Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної 
адміністрації у кількості:

- 47 флаконів серії Г061492, термін придатності 28.02.2019;
- 72 флакони серії ІЛ61483, термін придатності 31.08.2018.

1.1.2. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської адміністрації) у кількості:

- 47 флаконів серії Г0б'і492, термін придатності 28.02.2019;
- 71 флакон серії Г061483, термін придатності 31.08.2018.
1.2. Оформлення передачі лікарського засобу «Наглазим» згідно з діючим 

порядком із відповідним відображенням у бухгалтерському обліку. У разі, якщо 
отримувачем є заклад охорони здоров'я, визначений Департаментом або Управлінням



відповідної державної адміністрації, здійснення передачі лікарського засобу 
«Наглазим» проводити при наявності відповідного наказу Департаменту або 
Управління про визначення заклада-отримувача.

1.3. Інформувати головного спеціаліста відділу лікувально-профілактичної 
допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної 
допомоги населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Нікуленко Н.В. та головного спеціаліста відділу лікувально-профілактичної допомоги 
дітям та матерям управління" організації та розвитку медичної допомоги населенню 
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Криштопіну І.О. про передачу 
лікарського засобу «Наглазим».

1.4. Направлення копій документів про передачу лікарського засобу 
«Наглазим» до ДП «Укрвакцина» МОЗ Україна та протягом 5 робочих днів з моменту 
фактичної передачі на баланс отримувача проінформувати ДП «Укрвакцина» МОЗ 
Україна щодо передачі вищезазначеного лікарського засобу.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти заступника директора 
департаменту -  начальника управління організації та розвитку медичної допомоги 
населенню департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Філіппову Н.Г.

Директор департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації Ю.Г. Узун


