ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди қабул кардани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи фаъолияти хусусии тиббк» ва мавриди амал қарор додани он
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти хусусии тиббк» қабул карда шавад.
2. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти хусусии тиббк» пас аз интишори расмиаш
мавриди амал қарор дода шавад.
3. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон қарорцои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 2 майи соли 2001
№287

С.ХАЙРУЛЛОЕВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Оиди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти хусусии тиббк»
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистонро «Дар бораи
фаъолияти хусусии тиббк» барраск намуда, қарор мекунад:
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ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи фаъолияти хусусии тиббк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 663; соли 2005, №12, мод. 634;
соли 2009, №3, мод. 97)
Қонуни мазкур асосцои умумии цуқуқи иқтисодй ва иҷтимоии бунжд ва амал намудани субъектцои
фаъолияти хусусии тиббиро муайян мекунад, цуқуқу вазифацои онцоро дар амалк намудани ин шакли
фаъолият танзим менамояд.
Боби 1. Қоидацои умумк
Моддаи 1. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода бурда мешаванд: (ҚҶТ аз 26.03.09, №504)
- субъектцои фаъолияти хусусии тиббк – ташкилотцои хусусии тиббие, ки фаъолияти хусусии
тиббиро амалк мегардонанд, цамчунин шахсони воқеие, ки ба амалияи хусусии тиббк машғул мешаванд;
- фаъолияти хусусии тиббк - фаъолияти шахсони цуқуқк ва воқек оиди расонидани жрк ва хизмати
тиббк ба ацолк тибқи шартнома, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон;
- амалияи хусусии тиббк - фаъолият оиди расонидани жрии тиббк бе таъсиси шахси цуқуқк аз
ҷониби шахсони дорои тацсилоти олии касбии тиббк ва мижнаи касбии тиббк мутобиқи
ихтисосашон, дар асоси иҷозатномае, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон дода шудааст;
- ташкилоти хусусии тиббк - ташкилоти тиббие, ки амволи он аз моликияти хусуск ж моликияте, ки
дар асоси шартномаи иҷора истифода мешавад, иборат аст;
- жрии тиббк - ин пешгирй ва ташхиси беморицо, пешгирк аз зацролудшавк ва захмдоршавк,
табобати беморон ва барқарорсозии саломатк, назорат ба ҷаражни цомилагк, кӯмаки момок ва назорат ба
давраи баъди таваллуд;
- хизматрасонии тиббк - жрии тиббии пардохтшаванда оиди намуди муайяни беморк, ки дар цаҷми
муайян тибқи шартнома расонда мешавад;
- стандартцои жрии тиббк - номгӯи талаботцо нисбат ба меъжрцо, қоидацо ва хусусиятцои намуди
муайяни жрии тиббк ва натиҷацои он;
- кӯмаки аввалияи тиббию санитарк – муцимтарин қисми системаи нигацдории тандурустк буда,
сатци аввалини муносибати фард, оила ва ж ҷамъият бо системаи нигацдории тандурустк (субъекти
фаъолияти хусусии тиббк) мебошад, ки жрии тиббию санитариро ба мацали истиқомат ва кори одамон ба
дараҷаи ницок наздик мекунад ва аввалин қисми раванди давомнокии цифзи саломатиро ифода
менамояд.
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти хусусии тиббк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти хусусии тиббк ба Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрию цуқуқк ва
санадцои цуқуқии байналмиллалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат аст.
Моддаи 3. Вазифаи субъектцои фаъолияти хусусии тиббк
Субъектцои фаъолияти хусусии тиббк дар қатори муассисацои давлатии цифзи саломатк амалк

гардидани сижсати давлатиро дар соцаи цифзи саломатк таъмин менамоянд.
Моддаи 4. Принсипцои асосии фаъолияти хусусии тиббк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Принсипцои асосии фаъолияти хусусии тиббк дар Ҷумцурии Тоҷикистон инцо мебошанд:
- масъулияти субъектцои фаъолияти хусусии тиббк барои фароцам овардани шароитцое, ки
расонидани жрк ва хизмати тахассусии тиббиро таъмин менамояд;
- дастраси умум будани шабакаи ташкилотцои хусусии тиббк;
- илмк ва дорои самти пешгирк будани жрй ва хизмати тиббк;
- ажн ва ошкор будани фаъолият, ба истиснои цолатцое, ки қонунгузорк муқаррар кардааст;
Боби 2. Ташкил ва танзим намудани фаъолияти хусусии тиббк
Моддаи 5. Ташкил кардан, фаъолият ва барцам додани ташкилоти хусусии тиббк
Ташкилоти хусусии тиббк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорк аз ҷониби шахсони воқек ва
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
Шахсони воқек ва цуқуқии давлатцои хориҷк, инчунин шахсони бешацрванд, ки дар Ҷумцурии
Тоҷикистон доимк зиндагк мекунанд, метавонанд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк ташкилоти
хусусии тиббк таъсис дицанд, агар дар санадцои цуқуқии байналмиллалии эътирофкардаи Ҷумцурии
Тоҷикистон қоидацои дигар пешбинк нашуда бошанд.
Ташкилоти хусусии тиббк дар сурати мавҷуд будани иҷозатнома, ки тибқи қонунгузорй оиди
намудцои муайяни фаъолияти тиббк дода мешавад ва дар асоси сертификати мутобиқати шароити
фаъолияти онцо ба стандартцои муқарраршуда, ба фаъолияти тиббк машғул шуда метавонад.
Аккредитатсияи ташкилоти хусусии тиббк тибқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон аз тарафи Комиссияцои аккредитатсионк анҷом дода мешавад.
Азнавташкилкунк ва барцамдиции ташкилоти хусусии тиббк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорк
сурат мегирад.
Моддаи 6. Иҷозатномадиции фаъолияти хусусии тиббк
Фаъолияти хусусии тиббк дар асоси иҷозатнома (литсензия) амалк карда мешавад.
Иҷозатнома (литсензия) барои фаъолияти хусусии тиббк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» дода мешавад .
Моддаи 7. .

(Хориҷ карда шуд бо Қ ҶТ аз 26.12.05с №119).

Моддаи 8. Шартцои расонидани жрии аввалиндараҷаи тиббию бецдорк (санитарк)
Субъектцои фаъолияти хусусии тиббк дар асоси шартномацои бо ташкилоцои суғуртаи тиббк
инчунин беморон басташуда кӯмаки аввалияи тиббию санитарк бецдорк (санитарк) мерасонанд.
Моддаи 9. Санадцои тиббк ва цисобот
Санадцо, хулосацои додаи ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони машғули амалияи хусусии тиббк
баробари цуҷҷатцои тиббии намунаи давлатк қувваи қонунк доранд.
Ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони машғули амалияи хусусии тиббк дар цуҷҷатгузории худ аз
бланкацои тиббии цисоботи цатмии намунаи давлатк, маълумотнома дар бораи таваллуд ва вафот,
бланкацои дорухат истифода мекунанд.
Ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони машғули амалияи хусусии тиббк ӯцдадоранд, ки цамаи
бақайдгирии оморк ва цисоботро, ки дар санадцои меъжрк ва цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон нишон дода
шудааст ба роц монанд ва барои дурустии онцо масъуланд. Ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони
машғул ба амалияи хусусии тиббк ба Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон тибқи тартиби
муайянгардида дар бораи фаъолияти худ цисобот пешницод менамоянд.
Моддаи 10. Ба иҷора додани моликияти давлатк
Амволи моликияти давлатиро бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
барои истифодаи субъектцои фаъолияти хусусии тиббк ба иҷора додан мумкин аст.
Боби 3. Фаъолияти молиявии субъектцои фаъолияти хусусии тиббк
Моддаи 11. Манбаъцои маблағгузории фаъолияти хусусии тиббк
Фаъолияти хусусии тиббк аз цисоби шахсони воқек ва цуқуқк, воситацои суғуртаи цатмк ва ихтижрии

тиббк, дигар манбаъцое, ки қонунгузорк манъ накардааст, маблағгузорк карда мешавад.
Таъминоти давлатии субъектцои фаъолияти хусусии тиббк ва иштироки онцо дар амалк гардондани
барномацои мақсадноки нигацдории тандурустк аз цисоби мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти
давлатк ва ташкилоцои суғуртаи тиббк тибқи шартнома маблағгузорк карда мешавад. Масъалацои
мансуб ба фаъолияти молиявк ва хоҷагии амалияи хусусии тиббиро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
танзим мекунад.
Моддаи 12. Шартнома дар бораи расонидани жрк ва хизмати тиббк
Шартнома дар бораи расондани жрк ва хизмати тиббк дар байни субъектцои фаъолияти хусусии
тиббк, инчунин шахсони воқек ва цуқуқк, тартиби тағйир додани он, дароз кардани мӯцлат ва қатъ
намудани он бо созиши тарафцо баста мешавад ва бояд ба талаботи қонунгузории граждании Ҷумцурии
Тоҷикистон мувофиқ бошад.
Моддаи 13. Пардохти цаққи жрк ва хизмати тиббк
Пардохти цаққи жрк ва хизмати тиббие, ки ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони машғули амалияи
хусусии тиббк мерасонанд, дар асосцои зерин сурат мегирад:
- шартномацое, ки бевосита бо беморон баста мешаванд;
- шартномацо бо корхонацо, муассисацо, ташкилотцо ва шацрвандон оиди расонидани жрии тиббк;
- шартномацое, ки бо идорацои суғуртаи тиббк барои расондани жрии тиббк аз рӯи суғуртаи цатмк ва
ихтижрии тиббк баста мешаванд;
- шартномацое, ки аз рӯи барномацои хайрия баста мешаванд.
Нархи хизмати тиббие, ки аз ҷониби субъектцои фаъолияти хусусии тиббк дар доираи шартномацо бо
шацрвандон ва ташкилоту муассисацо расонда мешавад, бо тартиби муайянкардаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Пардохти жрии таъҷилии тиббие, ки ба шахсони эхтижҷманд расонда мешавад, аз ҷониби ташкилоцои
суғуртаи тиббк мувофиқи қоидацои суғуртаи тиббк сурат мегирад.
Моддаи 14. Андоз аз субъектцои фаъолияти хусусии тиббк
Субъектхои фаъолияти хусусии тиббй ӯцдадоранд, ки тибқи Кодекси андози Ҷумцурии Тоҷикистон
андоз супоранд.
Боби 4. Цуқуқ, ва ӯцдадорицои субъектцои фаъолияти хусусии тиббк
Моддаи 15. Цуқуқи шахсоне, ки ба фаъолияти хусусии тиббк машғуланд
Шахсоне, ки ба фаъолияти хусусии тиббк машғуланд, цуқуқ доранд:
- аз рӯи беморицое, ки номгӯи онцоро Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст,
жрии тиббк расонанд;
- усулцои тибби халқиро бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорк истифода баранд;
- бо тартиби муқарраркардаи қонунгузорк цуҷҷатцои тиббк дицанд;
- барои амалк кардани фаъолияти хусусии тиббк аз цамаи ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсони
дигаре, ки бо амалияи хусусии тиббк машғуланд, ахборот гиранд;
- бо натиҷацои муоинаи бемор шинос шаванд, дар цамаи зинацои навбатии табобат ба сифати
мушовир иштирок намоянд;
- барои амалк гардидани фаъолияти касбк бо санадцои меъжрк шинос шаванд;
- аз бланкацои тиббии цисоботии цатмии намунаи давлатк истифода баранд;
- бо дигар шахсони воқеие, ки бо амалияи хусусии тиббк машғуланд, барои расондани жрии тиббк
якҷоя фаъолият кунанд;
- барои таъмини фаъолияти касбк дар асоси шартномаи (қарордоди) мецнатк кормандонро ҷалб
намоянд;
- дар намуди нусха аз цуҷҷатцои тиббк дар бораи беморк ва ацволи саломатии беморон хулосацои
хаттк ва тавсияномацо дицанд, ки онцоро цамаи муассисацои тиббк истифода бурда метавонанд;
- барои ба даст овардани доруворк ва маснуоти таъиноти тиббк ба истиснои дорухати доруцои
нашъаовар, доруцои ба онцо баробар ва доруворицое, ки бо шартцои имтижзнок фурӯхта мешаванд, ба
бемор дорухат навишта, онро бо муцри ташкилоти хусусии тиббк ж муцри шахсии мутахассис тасдиқ
намоянд;
- дар бахшцои беморхонавии ташкилоти хусусии тиббк барои мақсадцои тиббк дар сурати мавҷуд
будани иҷозатнома мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
маводи нашъаовар ва
психотропиро гиранд, нигоц доранд ва истифода баранд.

Моддаи 16. Eцдадории шахсони машғул ба фаъолияти хусусии тиббк
Шахсоне, ки ба фаъолияти хусусии тиббк машғуланд, ӯцдадоранд:
- танцо цамон намуди фаъолиятро, ки барои он иҷозатнома дода шудааст, амалк кунанд;
- шарту қоидацои жрии тиббиро, ки Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст,
риоя кунанд;
- цуҷҷатгузории зарурии тиббиро, ки ацволи саломатии бемор, цаҷм ва натиҷацои жрии тиббии ба ӯ
расондашударо инъикос менамояд, ба роц монанд;
- цисоботи тиббк, оморк ва молиявиро ба суроғацо дар мӯцлати муқарраршуда пешкаш кунанд;
- цангоми гузаронидани санҷиш аз ҷониби мақомоти ваколатдори нигацдории тандурустк санадцои
тиббк ва маълумотцоро пешницод намоянд;
- усулу воситацои ташхис, пешгирк ва табобат, доруворицои гижциро, ки бо тартиби муқарраргардида
дар амалияи тиббии Ҷумцурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, истифода баранд;
- ба марказцои санитарию эпидемиологк ва мақомоти дахлдори цифзи саломатии ацолк цодисацои
дар беморон ошкор шудани беморицои сироятк, ангалк ва таносулк, ҷузом (лепра), саъфати пуст
(микроспория), шукуфаи мучин (трицофития), хоришак (чесотка), сил, СПИД беморицои саратонк,
нашъамандк, рӯцк ва ғайра бо тартиби муқарраркардаи Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон
хабар дицанд;
- дар мӯцлати муқарраркардаи қонунгузорк аз цисоби маблағцои худк савияи ихтисоси худро баланд
бардоранд, агар ин дар шартномацо бо муассисацое, ки расондани жрии тиббиро маблағгузорк мекунанд,
пешбинк нашуда бошад;
- ба мақомоти корцои дохилк дар бораи шахсоне, ки дар натиҷаи захмдоршавии ҷисмонк, латхурк ва
зацролудшавк барои жрии тиббк муроҷиат кардаанд, хабар дицанд;
- ба шахсоне, ки ба кӯмаки таъҷилии тиббк эцтижҷ доранд, жрии тиббии бемузд расонанд цангоми
фаъолияти хусусии тиббк амалцои зерин манъ аст:
гузаронидани сеансцои оммавии табобатк, аз он ҷумла бо истифодаи воситацои ахбори омма;
- истифодаи тарзу усулцо ва воситацои пешгирк, ташхис, табобати беморицо, инчунин доруворицои
гижцк, ки бо тартиби муқарраргардида тасдиқ нашуда, истифодаи онцо дар амалияи тиббии Ҷумцурии
Тоҷикистон иҷозат дода нашудааст.
Моддаи 17. Тартиби цалли бацсцо
Бацсцое, ки байни субъектцои фаъолияти хусусии тиббк, инчунин байни ин субъектцо ва дигар
шахсони воқек ва цуқуқк ба амал меоянд, бо тартиби судк цал карда мешаванд.
Моддаи 18. Цуқуқи субъектцои фаъолияти хусусии тиббк барои машғул шудан бо тибби халқк
Субъектцои фаъолияти хусусии тиббк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон усулцои тибби халқиро истифода бурда метавонавд.
Боби 5. Қоидацои хотимавк
Моддаи 19. Таъминоти давлатии субъектцои фаъолияти хусусии тиббк ва иштироки онцо дар
амалк гардидани барномацои мақсадноки нигацдории тандурустк
Ташкилотцои хусусии тиббк ва шахсоне, ки бо амалияи хусусии тиббк шуғл меварзанд, дар амалк
гардонидани барномацои мақсадноки суғуртаи цатмии тиббк, таъминоти давлатк ва нигацдории
тандурустк дар асоси озмун иштирок карда метавонанд.
Қоидацои гузаронидани озмунцое, ки ба ташкилотцои хусусии тиббк ва барои шахсони машғули
амалияи хусусии тиббк барои таъминоти давлатк ва иштирок дар барномацои мақсадноки нигацдории
тандурустк цуқуқ медицад, аз ҷониби мақомоти дахлдори цокимияти иҷроия муқаррар карда мешаванд.
Ба цайати комиссияи озмун дар асоси баробарк намояндагони мақомоти дахлдори цокимияти иҷроия,
иттифоқцои касаба, иттицодияцои ҷамъиятии кормандони тиб, ташкилотцои хусусии тиббк, идорацои
суғуртавии тиббк дохил мешаванд.
Шартномацо дар бораи таъминоти давлатии ташкилотцои
хусусии тиббк ва шахсони машғули
амалияи хусусии тиббк ва иштироки онцо дар амалк гардидани барномацои мақсадноки нигацдории
тандурустк дар цолатцои иштироки онцо дар барномацои суғуртаи цатмии тиббк бо мақомоти дахлдори
цокимияти иҷроия ва худидораи мацаллк, инчунин идорацои суғуртавии тиббк баста мешаванд.
Муқараророти шартномацо:
- талабот нисбати сифати жрии тиббк;
- цаҷми жрии тиббк;

- шартцо ва қоидацои пардохти жрии тиббк;
- қоидацои назорат ба сифати жрии тиббк;
- қоидацои бақайдгирк ва цисобот дар бораи фаъолияти хусусии тиббк аз рӯи шартнома.
Моддаи 20. Назорати давлатк ба амалк гардидани фаъолияти хусусии тиббк
Назорати давлатиро ба сифати расонидани жрии тиббк аз ҷониби шахсони машғули амалияи хусусии
тиббк Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон, ражсатцои (шӯъбацои) нигацдории тандурустии
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ба амал мебароранд.
Моддаи 21. Цамкории байналмиллалк
Цамкории байналмиллалк дар соцаи фаъолияти хусусии тиббк дар асоси санадцои цуқуқии
байналмиллалие, ки онцоро Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст, ба амал бароварда мешавад.
Дар цолатцое, ки агар дар байни цамин Қонун ва санадцои цуқуқии байналмиллалии эътирофкардаи
Ҷумцурии Тоҷикистон ихтилофот ба амал ояд, он гоц меъжрцои санадцои цуқуқии байналмиллалк амал
мекунад.
Моддаи 22. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур
Шахсони воқек ва цуқуқк барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 26.03.09, №504)
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