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„ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სსიპ – სამედიცინო და ფარმაცევტული

საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა

და დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20

ივლისის №01-28/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორის მიერ სსიპ – სამედიცინო და ფარმაცევტული

საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყებისა და

დასრულების შესახებ შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 20 ივლისის №01-28/ნ
ბრძანებაში  (www.matsne.gov.ge;  21/07/2016;  470200000.22.035.016394)  შეტანილ  იქნეს  შემდეგი

ცვლილება:

1.  ბრძანების  პირველი  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი

რედაქციით:

„ა)  ფარმაცევტული  პროდუქტის  საბითუმო  და  საცალო  რეალიზაციის  დაწყებისა  და

დასრულების  შესახებ  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირის  –  სამედიცინო  და

ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის შეტყობინების წესი (დანართი №1)
და ფარმაცევტული პროდუქტის საბროკერო საქმიანობის დაწყებისა და დასრულების შესახებ
საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირის  -  სამედიცინო  და  ფარმაცევტული  საქმიანობის
რეგულირების სააგენტოსთვის შეტყობინების წესი (დანართი №1.1);

ბ)  ფარმაცევტული   პროდუქციის  საბითუმო  და  საცალო  რეალიზაციის  დაწყებისა  და

დასრულების  შესახებ  საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირის  –  სამედიცინო  და
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ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსთვის შეტყობინების   ფორმა (დანართი

№2),  ინფორმაცია  ფარმაცევტულ  საქმიანობაზე  პასუხისმგებელი  პირის  შესახებ  (დანართი

№2.1),  ფარმაცევტული  პროდუქტის  საბროკერო  საქმიანობის  დაწყებისა  და  დასრულების

შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების  სააგენტოსთვის  შეტყობინების  ფორმა  (დანართი  №2.2)  და  ინფორმაცია
ფარმაცევტულ  საქმიანობაზე  პასუხისმგებელი  პირის  შესახებ  (ფარმაცევტული  პროდუქტის

საბროკერო საქმიანობის შემთხვევაში) (დანართი №2.3);“.

2. ბრძანების 2 4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2 5 პუნქტი:

,,25. ამ ბრძანების 23 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ იურიდიულ პირზე,
რომელიც სააგენტოში წარადგენს:

ა)  შეტყობინების  ფორმას  საბროკერო  საქმიანობის  დაწყების  შესახებ  და  რეგისტრირებული

იქნება სააგენტოს ბროკერების რეესტრში;

ბ)  შეტყობინების  ფორმას  მხოლოდ სტომატოლოგიური  მასალის  ან/და  სადიაგნოსტიკო

საშუალების საბითუმო რეალიზაციის დაწყების შესახებ.“.

3.  ბრძანებით  დამტკიცებული  №1  დანართის  (ფარმაცევტული  პროდუქტის  საბითუმო  და

საცალო  რეალიზაციის  დაწყებისა  და  დასრულების  შესახებ  საჯარო  სამართლის

იურიდიული  პირის  –  სამედიცინო  და  ფარმაცევტული  საქმიანობის  რეგულირების

სააგენტოსთვის  შეტყობინების  წესი)  შემდეგ  დაემატოს  №1.1  დანართი  (ფარმაცევტული

პროდუქტის  საბროკერო  საქმიანობის  დაწყებისა  და  დასრულების  შესახებ  საჯარო
სამართლის  იურიდიული  პირის  -  სამედიცინო  და  ფარმაცევტული  საქმიანობის

რეგულირების სააგენტოსთვის შეტყობინების წესი) თანდართული რედაქციით.

4. ბრძანებით  დამტკიცებული  №2 დანართის  (ფარმაცევტული  პროდუქციის  საბითუმო  და

საცალო  რეალიზაციის  დაწყებისა  და  დასრულების  შესახებ  საჯარო  სამართლის

იურიდიული პირის  –  სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების

სააგენტოსთვის შეტყობინების ფორმა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის ტიპი (მონიშნეთ შესაბამისი უჯრა)

□ საბითუმო რეალიზაცია

□  საბითუმო  რეალიზაცია  (მხოლოდ  სტომატოლოგიური  მასალა  ან/და  სადიაგნოსტიკო

საშუალება)

□ აფთიაქი (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი)

□ საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი

□ ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალი

□ დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების მქონე სუბიექტი ფიზიკური პირი“.

5.  ბრძანებით  დამტკიცებული  №2.1  დანართის  (ინფორმაცია  ფარმაცევტულ  საქმიანობაზე
პასუხისმგებელი  პირის  შესახებ)  შემდეგ  დაემატოს  №2.2  (ფარმაცევტული  პროდუქტის

საბროკერო საქმიანობის დაწყებისა და დასრულების შესახებ საჯარო სამართლის

იურიდიული  პირის  -  სამედიცინო  და  ფარმაცევტული  საქმიანობის  რეგულირების

სააგენტოსთვის  შეტყობინების  ფორმა)  და  №2.3 (ინფორმაცია ფარმაცევტულ საქმიანობაზე

პასუხისმგებელი პირის შესახებ  (ფარმაცევტული პროდუქტის საბროკერო საქმიანობის

შემთხვევაში)) დანართები თანდართული რედაქციით.
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მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის მინისტრი

ზურაბ აზარაშვილი
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