
Купуялуулук саясаты  

 

 Бул Купуялуулук саясаты керектөөчүлөрдөн Med Safety тиркемеси менен жана 

дарылардын кыйыр реакцияларына мониторинг жүргүзүү системасы менен алынган  жеке 

маалыматтарды иштеп чыгуу тартибин белгилейт. 

Анда маалыматтардын маанилүүлүгү баса белгиленет жана «Жеке мүнөздөгү маалымат 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 14-апрелиндеги №58 Мыйзамына 

ылайык Сиздин укугуӊуз түшүндүрүлөт.   

 

Биз жөнүндө 

КР СМ Дары-дармектерди жана медициналык техникаларды камсыздандыруу 

Департаменти (ДДжанаМТКД) дары каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндө жөнгө салуучу 

орган болуп саналат жана дары каражаттардын кыйыр реакциялары пайда болгондо келип 

түшүүчү жеке маалыматтарды иштеп чыгууга укугу бар.   

 

Сиздерден келип түшкөн маалыматтар бизге эмне үчүн керек?  

КР СМ ДДжанаМТКД нин фармакокөзөмөлдөө системасынын функциясы Кыргыз 

Республикасынын аймагындагы дары каражаттарынын жагымсыз реакцияларына  

мониторинг жүргүзүү жолу менен дары каражаттарын кабыл алууда коопсуздугун жана 

натыйжалуулугун камсыздоо болуп саналат.  

Дарылардын мүмкүн болуучу кыйыр натыйжалары тууралуу бизге маалымат берүү менен 

Сиз бул иш процессине өзүӊүздүн салымыӊызды кошосуз.  

Кыйыр реакциялар тууралуу маалыматтарды берүү үчүн бизге маалымат берип жаткан 

адамдын аты жана Сиздер менен байланышуу үчүн маалыматтар сыяктуу, белгилүү жеке 

маалыматтар, зарыл болгон учурда кошумча маалыматтар да талап кылынат. Бизге 

ошондой эле бул окуянын жыйынтыгында жабыркаган адамдын медициналык жана 

демографиялык маалыматтары (жаш курагы, жынысы, этникалык жактан таандуулугу ж.б. 

сыяктуулар), калктын ар түрдүү тобуна тааасирин түшүнүп билүү үчүн керек болот.  

Сиздер тарабынан берилген маалыматтар коркунучсуз, ишенимдүү жана сыр бойдон 

сакталып турарын тастыктайбыз. Сиздин жеке маалыматтарыӊыз, бир гана эгерде биз 

Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздерге ылайык жасоого милдеттүү 

болбосок, өзүӊүздүн руксатыӊыз жок ДДжанаМТКД сыртындагы башка адамдарга 

жеткиликтүү болбойт.  

Кайсыл жеке маалыматтарды биз чогултабыз? 

КР СМ ДДжанаМТКД дары каражаттарынын кыйыр  реакциялары (ADR) жөнүндө 

отчеттор боюнча катталган керектөөчүлөр менен байланышуусу мүмкүн. Сиздин жеке 

маалыматтар ушул саясатта белгиленген учурларды кошпогондо, ишкердик же башка 

пайдалануу үчүн башка уюмдарга өткөрүлүп берилбейт деп ишендире алабыз. 

Маалымат берүүчү жөнүндө төмөнкүдөй жеке маалыматтарды чогултабыз: 

• аты, фамилиясы 



• байланыш маалыматтар: адрес электрондук почтанын дареги, телефон номери 

• эгерде маалымат берүүчү медициналык кызматкер же өндүрүүчүнүн өкүлү болуп саналса, 

уюм туурлауу маалымат жана кызматтык ордунунун аталышы Медициналык 

кызматкерлерге же өндүрүүчүнүн өкүлүнө 

• IP дареги 

Кыйыр таасирлерден жабыркаган адамдар тууралуу атайын категориянын маалыматтарын 

жана төмөнкүдөй жеке маалыматты чогултабыз: 

• Бизге төмөнкү көрсөткүчтөрдүн жок дегенде бирөөсү талап кылынат: аты жөнү, жаш 

курагы, жынысы, 

салмагы, бою же жергиликтүү аныктагыч 

• этникалык таандыктар (милдеттүү эмес) 

• болжолдонгон продукт жана кыйыр реакциялардын сүрөттөмөсү жөнүндө маалымат  

• саламааттыгы тууралуу маалыматтар, дары жана ооруунун таржымалын кошкондо 

 

Укуктук негиз 

Сиздин жеке маалыматтарды иштеп чыгууда биз Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын  

14-апрель айындагы №58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Мыйзамы менен жана 

Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын  9-январь айындагы «Кыргыз Республикасында 

жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө» Мыйзамына ылайык иш жүргүзөбүз.  

 

Сактоо жана жок кылуу  

Сиздин жеке маалыматты максатка жетүү үчүн зарыл болгон мөөнөттүн аралыгында гана, 

ошондой эле отчет берүүгө же мыйзамдын талаптарына ылайык сактайбыз.   

 

Сиздер тарабынан берилеген маалыматтарды таркатуу  

Дарылардын кыйыр реакциялары менен байланыштуу маалыматтар Упсалада жайгашкан 

Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунунун дары каражаттарына мониторинг 

жүргүзүү Борборуна жеткиликтүү болот, бирок фармацевтикалык компаниялардын жеке 

маалыматтары жашыруун бойдон сакталат. Сиздердин суроо талаптар боюнча 

маалыматтын көчүрмөсү Сиздин дарыгерге жеткирилет.  

Биздин Купуялуулук саясатында өзгөрүүлөр  

Борбор маалыматтарды коргоо жөнүндө жаңы мыйзамдарга ылайык бул Купуялуулук 

саясатын жакшыртууга жана жаңылатууга укуктуу. Бул Купуялуулук саясатында болгон 

кайсы бир өзгөрүүлөр тууралуу, эгер бул өзгөртүүлөр Сиздин маалыматыңызды иштеп 

чыгууда жаңы максаттар пайда болсо же Сиздин укугуңузга таасир берет деп тапсак Сизге 

маалымдап турабыз.  

 

Биз менен байланышуу. 



Эгерде Сизде бул Купуялуулук саясаты, бул сайтты колдонуу же сиздин аракеттериңизге  

карата кандайдыр бир суроолор бар болсо, сураныч, dlomt@pharm.kg дареги боюнча биз 

менен байланышыңыз.  
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