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Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів отриманих з
державного та місцевого бюджетів, благодійної допомоги у неврологічному відділенні станном на 

29 квітня  2021р.

Торгівельна назва Назва діючої речовини Джерела оримання
Амітріптілін амітриптилін гідрохлорид 25 мг. таб. № 25 державний бюджет 1 12.2023

Ацетилцистеїн ацетилцистеїн державний бюджет 2 02.2022
Біпролол Бісопролол геміфумарат 10 мг. таб. № 30 державний бюджет 45 06.2022
Бісопрол Бісопролол геміфумарат 10 мг. таб.№ 50 державний бюджет 43 02.2023
Гідрохлортіазид гідрохлортіазид 25мг. таб № 20 державний бюджет 3 04.2023
Дексаметазон амп.1,мл №5 державний бюджет 10 07.2022
Дротаверин дротаверин амп.4 мг№5 державний бюджет 20 06.2023
Карбамазепін 200мг №50 державний бюджет 24.2 01.2022

Форма випуску  
та дозування

Кіл-ть в 
упак./ 

шт./амп/
таб.

Термін 
придатно

сті

порошок для 
орального 
розчину 200мг 
№10



Корвалол флакон 25,0 державний бюджет 6 02.2022
Лоратодин Лоратодин  10мг таб № 20 державний бюджет 9 02.2022
Лоспірин ацетілсаліцинова кислота 75 мг таб. № 120 державний бюджет 6.5 12.2021
Метаклопромід 5мг/мл 2,0 №10 державний бюджет 20 12.2022
Метопролол метопролол тартат 50мг №30 таб державний бюджет 9 11.2023
 Прозерін прозерін амп. 1,0 №10 державний бюджет 25 12.2022
Перекис водню 3% фл. державний бюджет 8 08.2022

Реополіглюкін декстран державний бюджет 7 04.2022

Спирт етиловий Етанол 70% мл державний бюджет 2500 10.2023
Спіронолактон спіронолактон 25мг. таб № 30 державний бюджет 4 11.2021

Томогексал йогексол державний бюджет 1 10.2021

Фармадипін ніфедипін флакон 25,0 державний бюджет 6 05.2022

Цианокоболамін благодійна допомога 40 02.2022

Катетер G 20 вазофікси шт. державний бюджет 25 11.2022
Катетер Фолєя шт. державний бюджет 1 06.2022

Мензурки для ліків 30,0 мл. державний бюджет 250

етиловий ефір 
бромізовалеріанової кислоти

розчин для 
інфузій 200,0

розчин для 
ін’єкцій 20,0 фл. 
№ 1 300мг

розч.для ін"єкцій 
1,0



Серветки спиртові 30х60 № 100 державний бюджет 3 11.2023

100 м №1 державний бюджет 0.76 10.2022

Рукавички  державний бюджет 450 10.2023
Бинт  5х10 державний бюджет 80 безобмеж.
Бинт 7х14 державний бюджет 91 безобмеж.

Вата 100гр н\ст. шт. державний бюджет 49 необм.
Шприц Жане шт. державний бюджет 5 10.2022
Лейкопластир 2х500 державний бюджет 3 04.2023
Лейкопластир 5х500 державний бюджет 10 04.2023

шт. державний бюджет 600 10.2023

Завідувач відділення                                                     Юлія КИДИК

Надія ЧЕБОТАРЬОВА

Простирадло 
одноразове для 
кушетки

хір.стер. лат-
ні .розмір 7.5

Вата медична гігроскопічна 
хірургічна нестерильна

Шприц ін"кційний 
одноразового 
використання 5,0

Сестра  медична  
стаціонару старша
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