Потреба, стан забезпечення, наявні залишки лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти
станом на 21.12.2020 р.
торгівельна
назва

ДИФЕРЕЛІН

ГОНАЛ-Ф

ОРГАЛУТРАН

назва діючої
речовини

потреба на
2020 рік

наявна
кількість

термін
придатності

Трипторелін

Порошок по 3,75мг та розчинник для
суспензії для ін'єкцій пролонгованого
Централізоване
вивільненя, 1 флакон з порошком у комплекті
постачання
з розчинником по 2мл в ампулі, шприцом для
програма
одноразового використання та двома
2301400
голками (у блістерній упаковці)

23

23

30.04.2022

Фолітропін-альфа

Порошок для розчину для ін'єкцій по 75 МО
(5,5мкг), 1 флакон з порошком у комплекті з
Централізоване
розчинником (вода для ін'єкцій) по 1 мл у
постачання
попередньо заповненому шприці, 1 голкою
програма
для розчинення та 1 голкою для введення у
2301401
контурній чарунковій упаковці у картонній
коробці

28

28

30.06.2022

Централізоване
постачання
програма
2301400

8

8

08.2021

Ганірелікс

форма випуску та дозування

Розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл, по 0,5 мл у
попередньо наповненому шприці; по 1
шприцу разом з голкою з захисним ковпачком

джерело
отримання

торгівельна
назва

ПРЕГНІЛ

назва діючої
речовини

джерело
отримання

потреба на
2020 рік

наявна
кількість

термін
придатності

Централізоване
постачання
програма
2301403

61

61

31.05.2021

Пропофол

Емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл у
пляшці; по 5 пляшок у контурнрій чарунковій
упаковці у пачці з картону

Централізоване
постачання
програма
2301404

36

36

10.2021

Менотропін

Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 75 МО, Централізоване
1 флакон з ліофілізатом у комплекті з 1
постачання
ампулою з розчинника (розчин натрію
програма
хлориду 0,9%) по 1 мл в картонній коробці
2301400

819

819

31.12.2022

форма випуску та дозування

Порошок для розчину для ін'єкцій по 5000
Хоріонічний
МО в ампулі №1 та розчинник по 1мл (розчин
гонадотропін альфа
натрію хлориду 0,9%) по 1мл в ампулах №1

ПРОПОФОЛ

ХУМОГ-75 В.О.

Відповідальні особи:
зав.відділення ДРТ лікар акушер гінеколог
Головний бухгалтер

Сініло Н.М.

(057)376-11-00

Потапенко Л.В.

(057)376-90-07

