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• усă курмалли срокĕ, мĕнле усă курмалли, дозировки 
е концентрацийĕ, калăпăшĕ, ĕç-хĕл (действи) единицисенчи 
активлăхĕ е чĕркемри доза шучĕ, эмел форми

• мĕнле сутни, мĕнле усă курмалли, асăрхаттарса çырни. 
Инструкцире пур кирлĕ пункт та – ячĕпе произво-

дителĕн юридици адресĕнчен пуçласа мĕнле упрамаллине 
кăтартни таранах пулмалла. Çавăн пекех хăçан тата ăçта 
усă курмаллине, хăçан усă курма юранипе юраманнине, 
япăх витĕм кÿнине (побочное действие), ытти эмел пре-
парачĕсемпе пĕрле ĕçсен мĕнле витĕм кÿнине, дозине, усă 
курмалли мелне палăртмалла. Çак асăннă пунктсенчен хăшĕ 
те пулин инструкцире çук пулсан палăртнă тавара туянни 
шиклĕ пулнине асра тытмалла.

ТУХТĂР КАЛАНИСЕНЕ ÇИРĔП ПĂХĂНĂР!

Кирек мĕнле эмелпе тĕп витĕм кÿрекен вещество (ос-
новное действующее вещество) та тĕрлĕ формăллă, тĕрлĕ 
дозăллă пулнине тата организма тĕрлĕрен витĕм кÿме 
пултарнине асра тытмалла. Унсăр пуçне суйласа илнĕ пре-
парат шăпах сирĕншĕн усăллă пулнине, сире сиен кÿмен-
нине, эсир ĕçекен ытти эмелсемпе пĕрле килĕшсе тăнине 
пĕлсе тăмалла.

Çаксене шута илсе тухтăр çырса панисене уйăрмах çирĕп 
пăхăнмалла, аптекăна эмел туянма рецептпа каймалла. Унта 
ним пĕлмесĕр пырса фармацевтран хăш эмеле ĕçмеллине 
ыйтса тăмалла мар. Фармацевтăн е эмел сутаканăн сирĕн 
мĕн ĕçмеллине тата дозине палăртма юрамасть. Потреби-
тельпе çыхăну тытни рекомендаци шайĕнче çеç шутланать, 
мĕнле шухăш патне килсе тухнишĕн эсир çеç яваплă. 

ЭМЕЛСЕНЕ ТĔПЛĔ ШУХĂШЛАСА-ВИÇСЕ ТУЯНĂР 
– ТУЯННĂ ЭМЕЛЕ ЭСИР УÇМАН ПУЛСАН ТА, УНПА 

УСĂ КУРМАН ПУЛСАН ТА КАЯЛЛА ТАВĂРСА ПАМА Е 
УЛĂШТАРМА МАЙ КИЛМĔ.
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Туяннă тавар кирлĕ пахалăхлă пулсан потре-
битель вĕсене ни каялла тавăрса пама, ни ана-
логиллĕ таварпа улăштарма ирĕк çук таварсен 
ушкăнĕ пур. Ун пек таварсене сутас умĕн потре-
бителе тавар çинчен пĕтĕм информацие пĕлтер-
мелли ятарлă правилăсемпе тивĕçтереççĕ. Эмел 
препарачĕсемпе медицина изделийĕсем шăпах 
çав ушкăна кĕреççĕ.

2020 çулхи декабрĕн 31-мĕшĕнчи 2463 №-лĕ 
«Юсав вăхăтĕнче е çавăн пек тавара улăштар-
нă тапхăрта çав тĕп потребитель пахалăхĕллĕ 
таварпа потребителе тÿлевсĕр тивĕçтересси 
текен требовани сарăлман розницăллă суту-илÿ 
договорĕпе сутас, чылай вăхăт усă курмалли 
таварсене улăштарма ирĕк çук кирлĕ пахалăхлă 
апат-çимĕç мар таварсен перченĕ валли сутас 
правилăсене çирĕплетесси тата Раççей Федера-
цийĕн Правительствин хăш-пĕр актне улшăну-
сем кĕртесси» РФ Правительствин постановле-
нийĕ.

Сутас правилăсен 26-мĕш пункчĕпе килĕшÿллĕн ме-
дицинăра усă курмалли эмел препарачĕсене дистанци 
мелĕпе сутнă чухне çак суту медицинăра усă курмалли 
эмел препарачĕсене розницăпа сутма ирĕк памалли, 
çавăн пек сутассине тата асăннă эмел препарачĕсене 
2020 çулхи çу уйăхĕн 16-мĕшĕнчи 697 №-лĕ «Дистан-
ци мелĕпе медицинăра усă курма эмел препарачĕсене 
розницăпа сутма ирĕк парас, çакăн пек сутăва йĕрке-
лес, асăннă эмел препарачĕсене граждансем патне çи-
терес Правилăсене çирĕплетесси тата дистанци мелĕпе 
медицинăра усă курма розницăпа сутас ыйтăвăн Раççей 
Федерацийĕн Правительствин хăш-пĕр актне улшăну-
сем кĕртесси» Раççей Федерацийĕн Правительстви 
çирĕплетнĕ постановленипе çак сутăва йĕркелессин 
Правилисемпе йĕркеленсе пырать.

епле упрамаллине каласа памалла. Эсир ыйтсанах сутуçăн 
сире паллашма препарат инструкцине, мĕнпур çирĕплетев 
сертификатне тата таварпа пĕрле пулмалли документсене 
кăтартмалла.

Пур изделин те сутас умĕнхи хатĕрлев витĕр тухмалла. 
Вĕсен шутне тавара уçасси, сортласси, пăхса тухасси, çиел-
тен пăхса тавар пахалăхне тĕрĕслесси, тата таварпа унăн 
изготовителĕ (поставщикĕ) çинчен информаци пуррипе 
çуккине тĕрĕслесси кĕрет. Кирлĕ пулсан завод смазкине 
тасатасси, коплектнăçне тĕрĕслесси, пуçтарса, ĕçлеттерсе 
кăтартасси те кĕрет.

Пур препарата та усă курмалли тата фармакологи 
пахалăхĕсене шута илсе пĕр-пĕринчен уйрăм вырнаçтар-
малла. 

ФИРМА ЭМЕЛĔСЕНЕ ÇЕÇ ТУЯНĂР

61-ФЗ Саккунăн 13-мĕш статйипе килĕшÿллĕн Раççей 
Федерацийĕнче исполнительнăй влаçăн çакăншăн яваплă 
федераллă орган регистрациленĕ эмел препарачĕсене çеç 
хатĕрлемелле, Раççей Федерацине илсе килме тата Раççей 
Федерацийĕнчен илсе тухма, регистрацилеме, сутма, 
пама, усă курма, пăрахăçлама юрать.

Фирмăллă чĕркем çук эмел препарачĕсене ан туянăр. 
Суя эмелсене туянни пурнăçшăн хăрушă! Препарата ре-
гистрацилени çинчен калакан сведенисем эмел чĕркемĕ 
çинче пулмалла, вĕсене вуланмалла çырмалла.

ЧĔРКЕМĔПЕ ТАТА ИНСТРУКЦИПЕ ТĔПЛĔ ПАЛЛАШĂР

61-ФЗ №-лĕ Саккун эмел средствин тавар чĕркемĕ 
çинче пулмалли информацин переченьне палăртать. 
Вĕсен шутне çаксем кĕреççĕ:

• эмел препарачĕн ячĕ (пĕтĕм тĕнчери патентламан е 
ушкăнламалли, е хими тата сутмалли ячĕ)

• эмел препаратне хатĕрлекенĕн ячĕ, иммунобиоло-
гиллĕ эмел препарачĕсем валли – хатĕрлесе кăларнă сери 
номерĕ, хăçан туса кăларни

• регистраци удостоверенийĕн номерĕ

АСĂРХАМА СĔНЕТПĔР:
2020 çулхи утă уйăхĕн 1-мĕшĕнчен эмел пре-

парачĕсене маркировкăламалла.
Саккунпа килĕшÿллĕн кашни чĕркем çинче 

Data Matrix цифра кочĕ пулмалла. Çак кодра та-
вар çинчен, ăна усă курма юранă срокĕ çинчен, 
ăна хатĕрлесе кăларакан çинчен информаци пур, 
вăл «Тĕрĕс ПАЛЛĂ» системăна кĕртнĕ эмел шиф-
рĕпе пĕр килет.

Data Matrix код чăн пулнине тĕрĕслеме май 
пурри потребителе суя эмел туянассинчен хăтăл-
ма пулăшать!

ТĔРĔСЛЕВ ВИТĔР ТУХНĂ АПТЕКĂСЕНЕ ÇЕÇ ÇŸРĔР

61-ФЗ №-лĕ Саккунпа килĕшÿллĕн эмел препарачĕсе-
не розницăпа сутассине фармацевтика ĕçне пурнăçлама 
лицензи илнĕ аптека организацийĕсем, ветеринарин 
аптека организацийĕсем, харпăр хăй предприниматель-
сем пултараççĕ. Çав шутрах фармацевтика ĕçĕ-хĕлне 
йĕркелеме ирĕк паракан лицензи илнĕ медицина орга-
низацийĕсем тата ялсенче вырнаçнă, анчах унта фарма-
цевтика ĕçĕ-хĕлне пурнăçлама ирĕк паракан лицензиллĕ 
аптека, ветеринари организацийĕсем çук пулсан – вĕсен 
ятарлă подразделенийĕсем (амбулаторисем, фельд-
шерпа акушер пункчĕсем, пĕрлĕхлĕ тухтăрăн (çемье 
тухтăрĕн) практикин центрĕсем (уйрăмĕсем). Раççей Фе-
дерацийĕнче регистрациленĕ е фармацевтика ĕçĕ-хĕлне 
пурнăçлама лицензи илнĕ аптека организацийĕсем, ве-
теринарин аптека организацийĕсем, харпăр хăй пред-
принимательсем хатĕрленĕ эмел препарачĕсене çеç роз-
ницăпа сутма ирĕк панă.

ПРЕПАРАТСЕНЕ МĔНЛЕ УПРАНИНЕ СĂНАСА ТĂРĂР
Эмел препарачĕсен сутуçин тавара упрамалли тата 

илсе çитермелли условисемпе килĕшÿллĕн тавара упрас 
ĕçĕ-хĕле пурнăçламалла.

Çавăн пекех ĕçтешĕн туянакана вăл илекен япалан 
хăйнеевĕрлĕхне, режимне, ăна мĕнле усă курмаллине, 


