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ДАРУЛАРНЫ КАЙТАРЫП БУЛАМЫ? 

Россиянең 1998 елның 19 гыйнварыннан 
(№ 55) гамәлдә булган нигезләмәсе буен-
ча, дарулар – алыштырып һәм кире кайта-
рып булмый торган товарлар исемлегендә. 
Әгәр дару өчен чек биреп өлгермәгәннәр 
икән, шул чакта гына аны кайтарып була. 
Дөрес, бу мәсьәләдә кайбер искәрмәләр 
каралган. «Кулланучылар хокукларын 
яклау турында»гы закон нигезендә, әгәр 
сатып алынган даруның куллану вакыты 
чыккан булса, маркировкасында кимче-
лек күзәтелсә (мәсәлән, даруны куллану 
вакыты күрсәтелмәгән булырга мөмкин; 
дару кабындагы даталарның эчке куллану 
кәгазендәге саннар белән туры килмәве 
бар), препаратны куллану инструкциясе 
булмаганда, исеме каптагы язу белән туры 
килмәгәндә, препаратның кабында янь-
челгән, ертылган урыннар булса, даруның 
капкачы, шешәнең бөкесе булмаганда, кы-
скасы дару брак булганда аны кире кайта-
рырга була.

Даруны алыштыруны сорап препарат-
ны сатып алган даруханәгә мөрәҗәгать 
итәргә кирәк. Аның урынына шундый ук 
дару яки тәэсире буенча шуңа охшаганын 
сорарга була. Шулай ук товарның бәясен 
төшертергә, дарудан баш тартып, акчаны 
кире кайтаруны таләп итәргә дә мөмкин. 
Сыйфатсыз дару аркасында кулланучы 
үзенә килгән барлык зыянны каплатуны да 
сорарга хаклы.



«Кулланучылар хокукларын яклау ту-
рында»гы законның 4 нче маддәсе ниге-
зендә, хезмәтне башкаручы эшне клиент 
таләпләре үтәлерлек, нәтиҗә ахырдан 
кулланучы файдалана алырлык итеп үтәр-
гә тиеш. Ә законның 10 нчы маддәсе бу-
енча, хезмәтне башкаручы белгеч үз эше 
турында тулы мәгълүмат җиткерергә, кли-
ент сайлый алсын өчен, барысын да аңла-
тырга бурычлы.

ТҮЛӘҮЛЕ ШӘХСИ КЛИНИКАЛАРГА 
БАРГАНДА, КЕШЕ НӘРСӘНЕ  

ИСТӘ ТОТАРГА ТИЕШ?

Медицина оешмалары тарафыннан 
гражданнарга түләүле медицина хезмәте 
күрсәтү тәртибе һәм шартлары билгеләнә. 
Бу хакта ике нөсхәдә килешү төзелә. 
Түләүле хезмәтләрдән файдаланган-
да, кеше хокуклары Россиянең Граждан-
нар кодексы, «Кулланучылар хокукларын 
яклау турында»гы закон һәм медицина 

хезмәтләре учреждениесе үзе булдырган 
кагыйдәләр нигезендә билгеләнә. Кеше 
кайбер нәрсәләрне белеп торырга тиеш: 
беренчедән, «Кулланучылар хокукларын 
яклау турында»гы законның 7 нче маддәсе 
буенча, күрсәтелгән медицина хезмәте ке-
шенең гомере, сәламәтлеге өчен куркы-
нычсыз булсын. Икенчедән, законның 8–11 
нче маддәләре буенча, түләүле медицина 
хезмәтләре, аны башкаручылар турында 
белешмә аңлаешлы формада бирелергә 
тиеш.

Пациентның учреждениенең эш сә-
гатьләре кебек мәгълүматны белергә дә 
хокукы бар. Тагын бер кагыйдә: законның 
27 нче маддәсе буенча, хезмәтне күрсәтү 
вакыты төгәл үтәлгән булуы шарт. 20, 4 
нче маддәләр нигезендә, хезмәтнең сый-
фатлы күрсәтелүе мөһим. Бу хакта ике 
арада төзелгән килешүдә дә әйтелгән бу-
лырга тиеш.

ПАЦИЕНТ ХЕЗМӘТТӘН КАНӘГАТЬ 
КАЛМАСА?

Беренчедән, сыйфатка тәэсир итәргә 
мөмкин булган хәлләр турында пациент 
алдан кисәтелергә тиеш. Ягъни кулла-
нучыга бәйле кайбер факторлар сәбәпле, 
хезмәтнең сыйфатсызрак булуын, вакы-
тында эшләнеп бетмәскә, кешенең 
сәламәтлегендә тискәре чагылыш табар-
га мөмкин икәнен пациент алдан белеп 
торырга хаклы. Кешенең сәламәтлегенә 
зыян килмәгән очракта да, ул хезмәтнең 
сыйфатыннан канәгать түгел икән, «Кул-
ланучылар хокукларын яклау турында»гы 

законның 29 нчы маддәсе буенча күрсә-
телгән хезмәтне үзгәртүләрен таләп итә 
ала. Пациент хезмәттән канәгать калма-
ганда, беренче чиратта, бу хакта хезмәтне 
башкаручыга хәбәр итәргә, канәгатьсезлек 
сәбәбен аңлатып, ике нөсхәдә язма шика-
ять әзерләргә тиеш. Пациент хезмәт өчен 
түләүне киметтерергә; сыйфатсыз хезмәт 
күрсәтү сәбәпле, үз акчасына өстәмә дәва-
ланган очракта, бу чыгымнарны каплауны, 
кешенең гомеренә, сәламәтлегенә меди-
цина хезмәте аркасында зыян килгәндә, 
чыгымнарны тулысынча кайтаруны таләп 
итәргә хаклы.

СЫЙФАТСЫЗ ТҮЛӘҮЛЕ МЕДИЦИНА 
ХЕЗМӘТЕ ӨЧЕН АКЧА  

НИЧӘ КӨНДӘ КАЙТАРЫЛА?

«Кулланучылар хокукларын яклау ту-
рында»гы законның 31 нче маддәсе буен-
ча, сыйфатсыз медицина хезмәте өчен ак-
чаны шикаять белдерелгәннән соң ун көн 
эчендә кайтарырга тиешләр.


