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• дару препаратының исеме (халыкара патентсыз, яки 
төркемләп, яки химик һәм сәүдә атамасы)

• дару препаратын җитештерүченең исеме, серия но-
меры, чыгару датасы (иммунобиологик дару препаратла-
ры өчен)

• теркәү таныклыгы номеры
• яраклылык вакыты, куллану ысулы, дозировкасы яки 

концентрациясе, эш итү берәмлекләрендә күләме, актив-
лыгы яисә төрелмәдәге дозалар саны, дару формасы

• сатып җибәрү шартлары, саклау шартлары, кисәтү 
язулары.

Инструкциядәге мәгълүмат җитештерүче предприяти-
енең исеменнән һәм юридик адресыннан алып саклауга 
күрсәтмәләренә кадәр кирәкле барлык пунктларны үз 
эченә алырга тиеш. Куллану, күрсәтмәләр һәм тискәре 
йогынтылары, өстәмә гамәлләр һәм башка дару препарат-
лары белән үзара ярашлыгы, дозировкасы, куллану ысул-
лары һәм сатып җибәрү шартлары. Бу күрсәтмәләрнең бер 
генә пункты да инструкциядә булмаса, әлеге товарны са-
тып алудан баш тарту турында җитди уйланырга сәбәп бар.

ТАБИБ КҮРСӘТМӘЛӘРЕН ҮТӘГЕЗ!
Исегездә тотыгыз, бер үк дару чарасы һәм төп матдәнең 

йогынтысы төрле формаларда чыгарылырга, төрле дози-
ровкада һәм организмга төрлечә тәэсир итү механизмына 
ия булырга мөмкин. Моннан тыш, әлеге препаратның нәкъ 
менә Сезгә туры килүенә, өстәмә эффект тудырмаячагына 
һәм Сез кабул иткән башка чаралар белән ярашуына төгәл 
ышанырга кирәк.

Шуңа күрә дәвалаучы табибның киңәшләре нигезендә 
һәм рецепт булган очракта даруханәгә мөрәҗәгать итү ае-
руча мөһим. Фармацевттан теге яки бу препаратны киңәш 
итүен сорарга кирәк түгел. 

Фармацевт һәм дару чараларын сатуда башка вәкаләт-
ле хезмәткәр препарат формасын һәм дозировканы бил-
геләргә хокуклы түгел. Кулланучы белән булган барлык 
кире элемтә бары тик тәкъдим итү характерына ия һәм 
карар кабул итү өчен җаваплылык Сезнең өстегездә кала. 

ДАРУ ЧАРАЛАРЫН АҢЛЫ РӘВЕШТӘ  
ҺӘМ УЙЛАП САТЫП АЛЫГЫЗ – ХӘТТА  

ТӨРГӘКНЕ АЧМАГАН  ҺӘМ АННАН  
ФАЙДАЛАНМАГАН БУЛСАГЫЗ ДА, ТОВАРНЫ 
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Кулланучы сатып алган әйберләр тиешле сый-
фатта булган очракта, товарны кире кайтарырга да, 
алмаштырырга да хокукы булмаган товарларның 
аерым төркеме бар. Мондый товарларга сату буенча 
аерым кагыйдәләр куела. Бу төркемгә шулай ук дару 
препаратлары һәм медицина эшләнмәләре дә керә.

«Ваклап сату-алу шартнамәсе буенча товар-
ларны сату кагыйдәләрен, кулланучының аңа 
шундый ук төп куллану үзенчәлекләренә ия бул-
ган товарны ремонтлау яки алыштыру чорында 
түләүсез бирү турында таләбе кагылмый торган 
озак вакытлы кулланылыштагы товарлар исем-
леген һәм мондый товарны ремонтлау яисә 
алыштыру чорында, тиешле сыйфатлы азык-төлек 
булмаган товарлар исемлеген, шулай ук Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына 
үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 31 дека-
брендәге 2463 номерлы РФ Хөкүмәте карары.

Товарны дистанцион сатуның медицина өл-
кәсендә куллану өчен дару препаратларын сату 
Кагыйдәләренең 26 пункты нигезендә, 2020 ел-
ның 16 маендагы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
карары белән расланган гражданнарга мондый 
сәүдәне гамәлгә ашыру һәм күрсәтелгән дару пре-
паратларын илтеп җиткерү өчен дистанцион ысул 
белән дару препаратларын ваклап сату өчен рөхсәт 
бирү Кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла. Та-
тарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«Гражданнарга дару препаратларын дистанцион 
ысул белән ваклап сатуны гамәлгә ашыру, мондый 
сәүдәне гамәлгә ашыру һәм күрсәтелгән дару пре-
паратларын гражданнарга китереп җиткерү өчен, 
дару препаратларын ваклап сату өчен рөхсәт бирү 
Кагыйдәләрен раслау һәм дистанцион ысул белән 
медицина өлкәсендә куллану өчен дару препаратла-
рын ваклап сату мәсьәләсе буенча Россия Федера-

ПРЕПАРАТЛАРНЫ САКЛАУ ШАРТЛАРЫН  
КҮЗӘТЕП БАРЫГЫЗ

Дару чараларын сатучы товарны саклау һәм ташу 
буенча күрсәтелгән шартларга туры китереп, товарны 
сакларга тиеш.

Шулай ук хезмәткәр сатып алына торган препарат-
ларның характерлы үзенчәлекләре, кабул итү режимы 
һәм ысуллары, саклау кагыйдәләре һ.б. турында сатып 
алучыга хәбәр итәргә бурычлы. Сезнең таләп буенча, са-
тучы, танышу өчен препаратны куллану инструкциясен, 
булган барлык сертификациясен раслаучы һәм товар- 
озату документларын тәкъдим итәргә тиеш. 

Барлык эшләнмәләр дә сату алды әзерлеген үтәргә 
тиеш. Болар - товарны төргәгеннән бушату, сортировка-
лау һәм карау; товарның сыйфатын (тышкы билгеләр 
буенча) һәм товар һәм аның җитештерүчесе (тәэмин 
итүче) турында кирәкле мәгълүмат булу-булмавын тик-
шерү. Кирәк булганда, бу - завод тапларыннан арындыру, 
комплектлылыгын тикшерү, җыю һәм көйләү.

Барлык препаратлар да куллану тибы һәм фармако-
логия үзенчәлекләре буенча бер-берсеннән аерым ур-
наштырылырга тиеш. 

БАРЫ ТИК ФИРМА ДАРУЛАРЫН ГЫНА  
САТЫП АЛЫГЫЗ

Россия Федерациясендә 61-ФЗ номерлы Законның 
13 статьясы нигезендә, әгәр алар башкарма хакимият-
нең тиешле федераль органы тарафыннан теркәлгән 
булса, дару препаратларын җитештерү, саклау, ташу,  
Россия Федерациясеннән чыгару, рекламалау, җибәрү, 
сату, тапшыру, куллану, юк итү рөхсәт ителә.

Фирма төргәкләре булмаса дару препаратларын 
сатып алмагыз. Ялган дарулар сатып алу тормыш өчен 
аеруча куркыныч тудыра! Препаратны теркәү турындагы 
мәгълүматлар препаратның төрелмәсендә булырга һәм 
аны укырга мөмкин булырга тиеш.

ТӨРГӘК ҺӘМ ИНСТРУКЦИЯНЕ ӨЙРӘНЕГЕЗ
61-ФЗ номерлы Закон товар төргәгендә дару чара-

сын күрсәтү өчен кирәкле мәгълүмат исемлеген билге-
ли. Сез түбәндәге мәгълүматларны белергә тиеш:

циясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр 
кертү турында» 2009 елның 30 декабрендәге 697 
номерлы карары.

ИГЪТИБАР ИТЕГЕЗ:
2020 елның 1 июленнән дару препаратларын 

маркировкалау мәҗбүри.
Закон буенча, һәр препарат төрелмәсендә 

DataMatrix цифрлы коды булырга тиеш. Әлеге 
кодта товар, аның яраклылык вакыты, җитеш-
терүче турында төп мәгълүмат тупланган һәм «Га-
дел билге» системасына кертелгән даруларның 
шифрына туры килә.

Кулланучы тарафыннан DataMatrix кодының 
чын булуын тикшерү - ялган дару препаратларын 
сатып алудан сакланырга мөмкинлек бирә!

БАРЫ ТИК ТИКШЕРЕЛГӘН ДАРУХАНӘЛӘРГӘ  
ГЕНӘ МӨРӘҖӘГАТЬ ИТЕГЕЗ

61-ФЗ номерлы Закон нигезендә дару препарат-
ларын ваклап сату фармацевтика эшчәнлегенә ли-
цензиясе булган даруханә оешмалары, ветеринария 
даруханәсе оешмалары, фармацевтика эшчәнлегенә 
лицензиясе булган шәхси эшмәкәрләр, фармацевтика 
эшчәнлегенә лицензиясе булган медицина оешмалары 
һәм аларның аерым бүлекчәләре (амбулаторияләр, 
фельдшер һәм фельдшер-акушерлык пунктлары, гому-
ми табиблык (гаилә) практикасы үзәкләре (бүлекләре)), 
даруханә оешмалары булмаган авыл торак пунктла-
рында урнашкан даруханә оешмалары һәм ветери-
нария оешмалары булмаган медицина оешмалары 
һәм ветеринария оешмалары тарафыннан гамәлгә 
ашырыла. Россия Федерациясендә теркәлгән яки да-
руханә оешмалары ветеринария даруханәләре оеш-
малары тарафыннан әзерләнгән дару препаратларын, 
фармацевтика эшчәнлегенә лицензиясе булган шәхси 
эшмәкәрләргә бары тик ваклап сату гына рөхсәт ителә.


