
Дәріхана ұйымы 
дәрілік заттарды 
таңбалау жүйесінде 
қалай жұмыс істеуі 
керек?



1. Таңбалау жүйесіне тіркеліңіз
Дәріхана ұйымы дәрілік заттар айналымына қатысушы ретінде 
заңды тұлға басшысының немесе жеке кәсіпкердің ЭЦҚ-сын 
пайдалана отырып, таңбалау жүйесіне тіркелуі қажет. 

2. Шартқа қол қойыңыз:
Таңбалау жүйесіне қосылуға арналған үлгілік шарттың 
талаптарымен танысыңыз, қабылдаған жағдайда оған 
басшының ЭЦҚ-сы арқылы қол қойыңыз;

3. Қосымша деректерді толтырыңыз  
Жеке кабинетке кіріп, қосымша деректерді (қатысушының түрі, 
тауар тобы, деректемелер) толтыру қажет. Қосымша деректерді 
енгізу «Сақтау» батырмасын басу арқылы аяқталады.

4. Қызметкерлерді қосыңыз 
(қажет болған жағдайда) (ЖК қоспағанда)

ТТҚ АЖ-да құжаттарды қарауға, қол қоюға және басқа да 
іс-әрекеттерге құқықтарды өз қызметкерлеріне беру қажет 
болған кезде ЗТ басшысы пайдаланушыларды қосуға құқылы. 
Қызметкер алдын ала қызметкердің ЭЦҚ-сын алуы қажет. 

Маңызды! NCALayer бағдарламалық қамтылымын алдын ала 
орнатуды және https://pki.gov.kz/-те ЭЦҚ ресімдеуді ұмытпаңыз.

Тіркелу үшін https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/login-kep 
сілтемесі бойынша өтіңіз 
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6. Таңбаланған дәрілік заттарды 
қабылдау-тапсыру актісін растаңыз

Дистрибьютор тауарды дәріхана ұйымына берген кезде ТТҚ 
АЖ-да таңбалау кодтары мен тауар туралы ақпаратты қамтитын 
қабылдау-беру актісін қалыптастырады, ЭЦҚ арқылы қол қояды.
Дәріхана ұйымы тауарды нақты қабылдау жүзеге асырылған 
күннен кейінгі күннен кешіктірмей тауарды қабылдап алу-беру 
актісін растайды және осы қабылдап алу-беру актісіне ЭЦҚ 
арқылы қол қояды.
Алушы актіні растаған кезде тауардың иесі өзгереді.

Маңызды! Қабылдау-тапсыру актісін тек ТТҚ АЖ 
веб-интерфейсінде ғана емес, сонымен қатар 
қосымшасында да жасауға және растауға болады.

5. Жабдықтың дайындығын тексеріңіз
Таңбаланған дәрілік заттарды қабылдау және өткізу үшін 
бақылау-касса машинасы (БКМ), 2Д-сканер/ДЖТ немесе 
DataMatrix кодтарын оқу функциясы бар оларды алмастыратын 
онлайн касса қажет болады.
БКМ бағдарламалық қамтамасыз ету 2Д-сканермен/ДЖТ жұмыс 
істеу үшін жаңартылуы тиіс. Сондай-ақ сатылатын тауарлардың 
номенклатурасы жүктелуі керек. Мұны БКМ нұсқауы бойынша 
өз бетінше жасауға немесе БКМ техникалық қызмет көрсету 
орталығына жүгінуге болады.
Егер Сіз онлайн кассаны пайдаланып жатсаңыз, онда 
DataMatrix кодтарын оқу функциясы іске асырылғанын тексеру 
қажет.

7. Айналымнан шығаруды жүзеге асырыңыз
Дәріхана ұйымы дәрілік заттарды өткізу кезінде дәрілік заттың 
қаптамасындағы таңбалау кодын белгіленген бақылау-касса 
машинасымен ұштасқан 2Д сканермен/ДЖТ сканерлеу арқылы 
оларды айналымнан шығарады.
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Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, әрқашан цифрлы таңбалау
бойынша «жедел желіге» жүгіне аласыз – тел. 8 800 080 65 65 


