РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕНДӘ
КЕШЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ ВИРУСЫ (ВИЧ ИНФЕКЦИЯСЕ)
КИТЕРЕП ЧЫГАРА ТОРГАН АВЫРУЛАР ТАРАЛУНЫ КИСӘТҮ
ТУРЫНДА
ФЕДЕРАЛЬ КАНУН
1995 елның 24 февралендә
Дәүләт Думасы тарафыннан
кабул ителде
Кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ инфекциясе) китереп чыгара торган
хроник авыру
(2007 елның 18 октябрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
бөтен дөньяда киң таралыш алганын,
абзац үз көчен югалтты. - 2007 елның 18 октябрендәге 230-ФЗ номерлы
Федераль канун,
Рәсәй Федерациясе өчен авыр иҗтимагый-икътисадый һәм демографик
нәтиҗәләр барлыкка китергәнен,
шәхси, иҗтимагый, дәүләт иминлегенә, шулай ук кешелек яшәешенә
куркыныч тудырганын,
халыкның хокукларын һәм канунлы мәнфәгатьләрен яклау зарурилыгы
булдырганын,
шулай ук ВИЧ инфекциясен комплекслы профилактикалау буенча үз
вакытында нәтиҗәле чараларны куллану кирәклеген исәпкә алып,
Рәсәй Федерациясе Федераль Җыелышы Дәүләт Думасы әлеге Федераль
канунны кабул итә.
Бүлек I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
Маддә 1. Төп төшенчәләр
Әлеге Федераль канунда түбәндәге төшенчәләр кулланыла:

ВИЧ инфекциясе - кеше иммунодефициты вирусы китереп чыгара торган
хроник авыру;
(2007 елның 18 октябрендәге 230-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
ВИЧ-йогышлылар - кеше иммунодефициты вирусы белән йогышланган
затлар.
Маддә 2. ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү турында Рәсәй Федерациясе
кануннары
1. ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү турында Рәсәй Федерациясе кануннары
әлеге Федераль канун, башка федераль кануннардан һәм алар нигезендә кабул ителә
торган башка норматив-хокукый актлардан, шулай ук Рәсәй Федерациясе
субъектларының кануннарыннан һәм башка норматив-хокукый актларыннан тора.
2. Федераль кануннар һәм башка норматив-хокукый актлар, шулай ук Рәсәй
Федерациясе субъектларының кануннары һәм башка норматив-хокукый актлары
әлеге Федераль канунда каралган гарантияләрне киметә алмый.
3. Әгәр Рәсәй Федерациясенең халыкара килешүләре белән әлеге Федераль
канунда каралган кагыйдәләр белән чагыштырганда башкалары билгеләнсә,
халыкара килешүләр кагыйдәләре кулланыла.
Маддә 3. Әлеге Федераль канунны куллану
Әлеге Федераль канун Рәсәй Федерациясе территориясендә урнашкан чит ил
гражданнарына

һәм

гражданлыгы

булмаган

затларга,

шул

исәптән

Рәсәй

Федерациясендә даими яшәүче затларга кагыла, шулай ук оештыру-хокукый
формасына бәйсез рәвештә Рәсәй

Федерациясе территориясендә теркәлгән

оешмаларга карата кулланыла.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 4. Дәүләт гарантияләре
1. Дәүләт киләселәрне гарантияли:
халыкка, шул исәптән массакүләм мәгълүмат чаралары аша ВИЧ инфекциясен
профилактикалауның уңайлы чаралары турында даими мәгълүмат бирү;
Рәсәй

Федерациясе

эпидемиологик күзәтү;

территориясендә

ВИЧ

инфекциясе

таралуны

ВИЧ инфекциясен профилактикалау, диагностикалау һәм дәвалау өчен
медицинада кулланышлы дару препаратлары
җитештерү,

шулай

ук

медицинада

һәм медицина эшләнмәләрен

кулланышлы

дару

препаратларының,

диагностика, дәвалау һәм фәнни максатларда кулланыла торган биологик сыеклык
һәм тукымаларның сыйфатын, эффективлыгын һәм куркынычсызлыгын контрольдә
тоту;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
ВИЧ инфекциясен ачыклау өчен алдан һәм аннан соң консультацияләүне
кертеп медицина тикшерүенең (алга таба - медицина тикшерүе), шул исәптән
аноним да, үтемлелеге һәм бу медицина тикшерүенең тикшерелүче зат һәм
тикшерүне үткәрүче зат өчен куркынычсызлыгын тәэмин итү;
гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт гарантияләре
программасы нигезендә ВИЧ-йогышлыларга - Рәсәй Федерациясе гражданнарына
медицина ярдәмен күрсәтү;
(2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге
317-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
ВИЧ инфекциясе проблемалары буенча фәнни тикшеренүләрне үстерү;
абзац 2013 елның 1 сентябреннән үз көчен югалтты. - 02.07.2013 нән 185-ФЗ
номерлы Федераль кануны;
ВИЧ-йогышлыларга - Рәсәй Федерациясе гражданнарына социаль-көнкүреш
ярдәме, алар тарафыннан белем алу, аларны эшкә урнаштыру;
(2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү чараларын гамәлгә ашыру өчен белгечләр
әзерләү;
ВИЧ

инфекциясе

таралуны

кисәтү

буенча

халыкара

программалар

кысаларында халыкара хезмәттәшлекне үстерү һәм даими рәвештә мәгълүмат
алмашу;
Федераль

башкарма

хакимият

органнары

карамагындагы

медицина

оешмаларында Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, ә Рәсәй Федерациясе

субъектларының дәүләт хакимияте башкарма органнары карамагындагы медицина
оешмаларында Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә ВИЧ инфекциясен дәвалау өчен медицинада
кулланышлы дарулар белән түләүсез тәэмин итү,
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2016 елның 23 маендагы 149-ФЗ
номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
2. Күрсәтелгән гарантияләрне гамәлгә ашыру башкарма хакимият федераль
органнарына, Рәсәй Федерациясе субъектларының башкарма хакимият органнарына
һәм җирле үзидарә органнарына аларның компетенцияләре нигезендә йөкләнә.
Маддә 5. ВИЧ-йогышлыларның хокукларын һәм ирекләрен үтәү
гарантияләре
1. ВИЧ-йогышлылар - Рәсәй Федерациясе гражданнары аның территориясендә
Рәсәй Федерациясе Конституциясе, Рәсәй Федерациясе кануннары һәм Рәсәй
Федерациясе субъектлары кануннары нигезендә барлык хокукларга һәм ирекләргә
ия һәм бурычлы.
2. Рәсәй Федерациясе гражданнарының хокуклары һәм ирекләре аларда ВИЧ
инфекциясе булу сәбәпле федераль канун белән генә чикләнелергә мөмкин.
Маддә 6. ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү эшчәнлеген финанс белән
тәэмин итү
(2004

елның

22

августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1. Федераль башкарма хакимият органнары карамагындагы медицина һәм
башка оешмалар тарафыннан үткәрелә торган ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү
чараларын финанс белән тәэмин итү Рәсәй Федерациясенең чыгым йөкләмәләренә
керә.
(2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге
317-ФЗ номерлы, 2016 елның 23 маендагы 149-ФЗ номерлы Федераль кануннар
редакциясендә)
1.1. Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимиятенең башкарма
органнары карамагындагы медицина оешмалары тарафыннан үткәрелә торган ВИЧ

инфекциясе таралуны кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итү Рәсәй
Федерациясе субъектларының чыгым йөкләмәләренә керә.
(1.1-нче пункт 2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы Федераль канун
белән

кертелгән,

25.11.2013

елдагы

317-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1.2. Муниципаль сәламәтлек саклау системасы учреждениеләре тарафыннан
ВИЧ инфекциясенең таралуын кисәтү чараларын финанс белән тәэмин итү
муниципаль берәмлекләрнең чыгым йөкләмәләренә керә.
(1.2-нче п. 18.10.2007 нән 230-ФЗ номерлы Федераль канун белән кертелгән)
2. ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү буенча эшчәнлекне финанслар белән
тәэмин итү гражданнарның шәхси иминлеген, шулай ук җәмгыять һәм дәүләт
иминлеген саклау зарурлыгын исәпкә алып өстенлекле тәртиптә карала.
(2004

елның

22

августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
Бүлек II. ВИЧ-ЙОГЫШЛЫЛАРГА МЕДИЦИНА ЯРДӘМЕ КҮРСӘТҮ
Маддә 7. Медицина тикшерүе
1. Медицина тикшерүе медицина оешмаларында үткәрелә һәм үз эченә шул
исәптән Рәсәй Федерациясе кануннарында билгеләнгән тәртиптә бирелә торган
лицензия нигезендә үткәрелә торган тиешле лаборатория тикшеренүен дә ала.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Тикшерелүче затның ВИЧ-йогышы булу яки булмавы турында рәсми
документ бирү дәүләт яки муниципаль сәламәтлек саклау системасының медицина
оешмалары тарафыннан гына гамәлгә ашырыла.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Медицина тикшерүе әлеге Федераль канунның 9-нчы маддәсендә каралган
очраклардан тыш ирекле рәвештә үткәрелә.
4. Медицина тикшерүен үтүче зат бу вакытта янында үзенең канунлы вәкиле
булуына

хокуклы.

Вәкиллекне

рәсмиләштерү

кануннарында билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

Рәсәй

Федерациясе

граждан

5. Унбиш яшькә кадәрге балигъ булмаган яшүсмерне яки наркомания белән
авыручы уналты яшькә кадәрге балигъ булмаган яшүсмерне медицина тикшерүе
аның ата-анасының яисә башка канунлы вәкиленең медицина тыкшынуына ирекле
рөхсәт булганда, ә канунда билгеләнгән тәртиптә эшкә сәләтсез дип танылган затны
медицина тикшерүе, әгәр бу зат үз хәле буенча медицина катышуына ирекле
рәвештә ризалык бирә алмаса, аның канунлы вәкиленең медицина тыкшынуына
ирекле ризалыгы булганда үткәрелә ала. Ата-аналарның берсе яки күрсәтелгән
затларның берсенең башка канунлы вәкиле медицина тикшерүе уздырганда катнашу
хокукына ия.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6. Медицина тикшерүе гражданнарга ВИЧ инфекциясен профилактикалау
мәсьәләләре буенча алдан һәм аннан соң консультацияне кертеп үткәрелә.
7. Дәүләт сәламәтлек саклау системасы һәм муниципаль сәламәтлек саклау
системасының

медицина

оешмаларында

Рәсәй

Федерациясе

гражданнарын

медицина тикшерүе бушлай үткәрелә.
(2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге
317-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
Маддә 8. Ирекле медицина тикшерүе
1. Медицина тикшерүе медицина оешмаларында әлеге Федераль канунның 7нче маддәсендәге 5-нче пунктында күрсәтелгән затның яисә канунлы вәкиленең
медицина катнашуына ирекле ризалыгы булганда үткәрелә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Тикшерелүче зат теләге буенча ирекле медицина тикшерүе аноним рәвештә
үткәрелергә мөмкин.
Маддә 9. Мәҗбүри медицина тикшерүе
1. Кан, биологик сыеклык, органнар һәм тукымалар донорлары мәҗбүри
медицина тикшерүе узарга тиеш.
2. Мәҗбүри медицина тикшерүеннән баш тарткан затлар кан, биологик
сыеклык, органнар һәм тукымалар донорлары була алмый.

3. Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият
органы тарафыннан расланган исемлеккә кергән аерым һөнәр, җитештерү,
предприятие, учреждение һәм оешмаларның хезмәткәрләре эшкә кергәндә алдан һәм
тиешле вакыт аралыгы белән мәҗбүри рәвештә үткәрлә торган медицина тикшерүе
вакытында ВИЧ инфекциясен ачыклау өчен мәҗбүри медицина тикшерүе үтә.
(23.07.2008 елдагы 160-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
4. Халыкның сәламәтлеген саклау һәм ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү
максатларында затларның мәҗбүри медицина тикшерүе гамәлгә ашырыла торган
кагыйдәләр Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле федераль башкарма
хакимият органы тарафыннан билгеләнә һәм аның тарафыннан биш елга бер
тапкырдан да ким түгел яңадан карала.
(23.07.2008 елдагы 160-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
5. Иректән мәхрүм итү урыннарында булган затларны мәҗбүри медицина
тикшерүе кагыйдәләре Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә һәм кимендә биш елга бер
тапкыр яңадан карала.
(23.07.2008 елдагы 160-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 10. Рәсәй Федерациясенә чит ил гражданнары һәм гражданлыгы
булмаган затларның керү шартлары
1.

Рәсәй

Федерациясенең

дипломатик

вәкиллекләре

яки

консуллык

учреждениеләре Рәсәй Федерациясенә өч айдан артык вакытка килүче чит ил
гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга, әгәр Рәсәй Федерациясенең
халыкара килешүләре белән башкасы билгеләнмәгән булса, аларның ВИЧ-йогышы
булмавы турында сертификат бирү шарты белән Рәсәй визасын бирәләр. Әлеге
нигезләмә

чит

дәүләтләрнең

дипломатик

вәкиллекләре

һәм

консуллык

учреждениеләре хезмәткәрләренә, халыкара хөкүмәтара оешмалар хезмәткәрләренә
һәм аларның гаилә әгъзаларына кагылмый.
(12.08.1996 нан 112-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Әлеге сертификатка таләпләр Рәсәй Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә.

(23.07.2008 елдагы 160-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 11. ВИЧ инфекциясен ачыклау нәтиҗәләре
1. Рәсәй Федерациясе гражданнары аларда ВИЧ инфекциясе ачыкланган
очракта кан, биологик сыеклык, органнар һәм тукымалар донорлары була алмый.
2. Чит ил гражданнарының һәм Рәсәй Федерациясе территориясендә булган
гражданлыгы булмаган затларның ВИЧ инфекциясе ачыкланган очракта алар Рәсәй
Федерациясе

кануннарында

билгеләнгән

тәртиптә

Рәсәй

Федерациясеннән

депортацияләнергә тиеш. Әлеге нигезләмә әлеге маддәнең 3-нче пунктында
күрсәтелгән кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ инфекциясе) китереп чыгара
торган авыру белән авыручы чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган
затларга кагылмый.
(2015 елның 30 декабрендәге 438-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Чит ил гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар аларның гаилә
әгъзалары (ире (хатыны), балалары (шул исәптән уллыкка алынган), ата-аналары
(шул исәптән тәрбиягә бала алган) булган очракта - Рәсәй Федерациясе
гражданнары яисә Рәсәй Федерациясе территориясендә даими яшәүче чит ил
гражданнарына яисә гражданлыгы булмаган затларга карата алар тарафыннан Рәсәй
Федерациясенең ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү турындагы кануннарын
бозулары булмаган очракта:
әгәр күрсәтелгән чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга
карата 1996 елның 15 августындагы 114-ФЗ номерлы "Рәсәй Федерациясеннән чыгу
һәм Рәсәй Федерациясенә керү тәртибе турында" Федераль канунның 25.10-нчы
маддәсендәге дүртенче өлешендә каралган аларның Рәсәй Федерациясендә булуы
(яшәве) теләмәгәнлеге турында карар кабул итерлек башка нигезләр яисә
күрсәтелгән Федераль канунның 26-нчы маддәсендә һәм 27-нче маддәсенең беренче
өлешендә каралган карарлар булмаса, аларның халык сәламәтлеген саклауны тәэмин
итү

максатларында

Рәсәй

Федерациясендә

торырга

(яшәргә)

яки

Рәсәй

Федерациясенә керергә рөхсәт бирмәү турында карар кабул ителми;
2002 елның 25 июлендәге 115-ФЗ номерлы "Рәсәй Федерациясендә чит ил
гражданнарының хокукый хәле турында" Федераль канунның 6.1-нче маддәсендәге

5-нче пунктының 1-нче пунктчасында кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ
инфекциясе) китереп чыгара торган авыруның булмавы турында сертификат бирү
өлешендә каралган, шулай ук күрсәтелгән Федераль канунның 7-нче маддәсендәге
1-нче пунктының 13-нче пунктчасы нигезләмәләре һәм әлеге Федераль канунның 9нчы маддәесендәге 1-нче пунктының 13-нче пунктчасында каралган кеше
иммунодефициты вирусы (ВИЧ инфекциясе) китереп чыгара торган авыруның
булмавы турында сертификат булу өлешендә нигезләмәләр кагылмый.
(3-нче пункт 2015 елның 30 декабрендәге 438-ФЗ номерлы Федераль канун
белән кертелгән)
Маддә 12. Кабат медицина тикшерүенә хокук
Медицина тикшерүе үткән зат шул ук медицина оешмасында, шулай ук башка
медицина оешмасында кабат медицина тикшерүе үтү хокукына ия.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 13. ВИЧ-йогышлының медицина тикшерүе нәтиҗәләре турында
мәгълүмат алу хокукы
1. ВИЧ инфекциясе ачыкланган зат медицина тикшерүен үткәргән медицина
оешмасы хезмәткәре тарафыннан тикшерү нәтиҗәләре һәм ВИЧ инфекциясе
таралуны булдырмау максатыннан саклык чараларын үтәү кирәклеге, ВИЧйогышлыларның хокукларын һәм ирекләрен саклау гарантияләре турында, шулай ук
башка затны йогышлану куркынычлыгы астына кую яки зарарлау өчен җинаять
җаваплылыгы турында хәбәр итә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Унсигез яшькә кадәрге балигъ булмаган балаларда ВИЧ инфекциясе
ачыкланган очракта, шулай ук канунда билгеләнгән тәртиптә эшкә яраксыз дип
танылган затның әлеге маддәнең 1-нче пунктында күрсәтелгән медицина оешмасы
хезмәткәре бу хакта ата-ананың берсенә яки мондый затларның башка канунлы
вәкиленә хәбәр итә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Әлеге маддәнең беренче һәм икенче пунктларында күрсәтелгән затларга
ВИЧ инфекциясе ачыклау турында хәбәр итү тәртибе Рәсәй Федерациясе

Хөкүмәтенең

вәкаләтле

федераль

башкарма

хакимият

органы

тарафыннан

билгеләнә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 14. Аларга медицина ярдәме күрсәткәндә ВИЧ-йогышлыларның
хокуклары
ВИЧ-йогышлыларга медицина күрсәткечләре буенча медицина ярдәменең
барлык төрләре дә гомуми нигезләрдә күрсәтелә, шул ук вакытта алар
гражданнарның сәламәтлеген саклау турында Рәсәй Федерациясе кануннарында
каралган барлык хокуклардан да файдалана.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 15. ВИЧ инфекциясен профилактикалау, диагностикалау һәм
дәвалау
Фәнни тикшеренүләрне координацияләүче тиешле федераль башкарма
хакимият органнары ВИЧ инфекциясен профилактикалау, диагностикалау һәм
дәвалауның заманча ысулларын уйлап чагару һәм кертүне тәэмин итә, шулай ук
Рәсәй Федерациясендә ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтүгә юнәлдерелгән федераль
максатчан программа проектын Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте раславына кертә.
Маддә 16. ВИЧ-йогышлыларга медицина ярдәме күрсәткәндә медицина
оешмаларының бурычлары
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
ВИЧ-йогышлыларга амбулатор һәм стационар шартларда медицина ярдәме
күрсәтүче

медицина

оешмалары

әлеге

Федераль

канунда

каралган

ВИЧ-

йогышлыларның хокукларын гамәлгә ашыру өчен, шулай ук ВИЧ инфекциясен
таралуны кисәтү өчен шартлар тудырырга тиеш.
Бүлек III. ВИЧ-ЙОГЫШЛЫЛАРГА ҺӘМ АЛАРНЫҢ ГАИЛӘ
ӘГЪЗАЛАРЫНА
СОЦИАЛЬ ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ
(2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

Маддә 17. ВИЧ-йогышлылраның хокукларын чикләүне тыю
Эштән азат итү, эшкә алудан баш тарту, белем бирү эшчәнлеген гамәлгә
ашыручы оешмаларга һәм медицина оешмаларына кабул итүдән баш тарту, шулай
ук ВИЧ-йогышы булу нигезендә ВИЧ-йогышларының башка хокукларын һәм
канунлы мәнфәгатьләрен чикләү, әгәр әлеге Федераль канунда башкача каралмаган
булса, ВИЧ-йогышлыларның гаилә әгъзаларының торак һәм башка хокукларын һәм
канунлы мәнфәгатьләрен чикләү рөхсәт ителми.
(2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы, 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ
номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
Маддә 18. Балалары ВИЧ-йогышлы булган ата-аналарның, шулай ук
ВИЧ-йогышлыларның

-

балигъ

булмаганнарның

башка

канунлы

вәкилләренең хокуклары
1.

ВИЧ-йогышлы

балалары

булган

ата-аналар,

шулай

ук

ВИЧ-

йогышлыларның - балигъ булмаганнарның башка канунлы вәкилләре киләсе
хокукларга ия:
мәҗбүри социаль-иминият турында Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә
пособие түләү белән стационар шартларда аңа медицина ярдәме күрсәткәндә 18
яшькә кадәрге бала белән медицина оешмасында бергә булу;
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2014 елның 31 декабрендәге
495-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
абзац үз көчен югалтты. - 2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы
Федераль канун;
ВИЧ-йогышлы - 18 яшькә кадәрге балигъ булмаган яшүсмернең атааналарының яисә бүтән канунлы вәкиленең аны карау буенча балигъ булмаган бала
күрсәтелгән яшькә җиткәнче эшкә керү шарты белән эштән киткән очракта өзлексез
хезмәт стажын саклап калу; ВИЧ-йогышлыны - балигъ булмаган баланы карау
вакыты гомуми хезмәт стажына кертелә;
абзац үз көчен югалтты. - 2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы
Федераль канун.

2. Рәсәй Федерациясе субъектларының кануннары һәм башка нормативхокукый актлары белән ВИЧ-йогышлыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына
социаль ярдәмнең башка чаралары да билгеләнә ала.
(2004

елның

22

августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
Маддә 19. ВИЧ-йогышлыларга - балигъ булмаганнарга социаль ярдәм
күрсәтү
(2004

елның

22

августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
ВИЧ-йогышлыларга – 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарга социаль
пенсия, пособие билгеләнә һәм инвалид балалар өчен Рәсәй Федерациясе кануннары
белән билгеләнгән социаль ярдәм чаралары күрсәтелә, ә ВИЧ-йогышлыларны балигъ булмаганнарны тәрбияләгән затларга Рәсәй Федерациясе кануннарында
билгеләнгән тәртиптә инвалид бала тәрбияләү буенча пособие түләнә.
(2004

елның

22

августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
Маддә 20. Медицина хезмәткәрләре тарафыннан медицина ярдәме
күрсәткәндә кеше иммунодефициты вирусы белән йогышланган затларның
сәламәтлегенә китерелгән зыянны каплау
Медицина оешмаларының медицина хезмәткәрләре тарафыннан үз хезмәт
(вазыйфаи) бурычларын тиешенчә үтәмәү нәтиҗәсендә кеше иммунодефициты
вирусы белән йогышланган затларның сәламәтлегенә китерелгән зыянны каплау
Рәсәй Федерациясе граждан кануннарында билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Бүлек IV. ҮЗ ХЕЗМӘТ (ВАЗЫЙФАИ) БУРЫЧЛАРЫН БАШКАРГАН
ВАКЫТТА
КЕШЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ ВИРУСЫ БЕЛӘН ЙОГЫШЛАНУ
КУРКЫНЫЧЛЫГЫНА ДУЧАР БУЛГАН ЗАТЛАРГА СОЦИАЛЬ
ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ

(2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ номерлы Федераль, 2013 елның 25
ноябрендәге 317-ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
Маддә 21. Үз көчен югалтты. - 2004 елның 22 августындагы 122-ФЗ
номерлы Федераль канун.
Маддә 22. ВИЧ-йогышланучыларны диагностикалау һәм дәвалауны
гамәлгә ашыручы медицина өлкәсендәге һәм башка хезмәткәрләргә, шулай ук
кеше иммунодефициты вирусын үз эченә алган материаллар белән эш итүче
затларга гарантияләр
(2010 елның 27 июлендәге 203-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
(2004

елның
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августындагы

122-ФЗ

номерлы

Федераль

канун

редакциясендә)
1. ВИЧ-йогышлыларны диагностикалау һәм дәвалауны гамәлгә ашыручы
медицина

хезмәткәрләре

һәм

башка

хезмәкәрләр,

шулай

ук

эше

кеше

иммунодефициты вирусын үз эченә алган материаллар белән бәйле затлар Рәсәй
Федерациясе кануннары нигезендә зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары
белән эшләгән өчен кыскартылган эш вакытына, ел саен берелә торган түләүле
өстәмә ялга хокуклы.
ВИЧ-йогышлыларны диагностикалау һәм дәвалауны гамәлгә ашыручы
медицина

хезмәткәрләре

һәм

башка

хезмәкәрләр,

шулай

ук

эше

кеше

иммунодефициты вирусын үз эченә алган материаллар белән бәйле затларның эш
вакыты һәм ел саен бирелә торган өстәмә түләүле ялның озынлыгы Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
Башкарма хакимиятнең федераль органнары карамагындагы медицина
оешмаларында эшләүче ВИЧ-йогышлыларны диагностикалау һәм дәвалауны
гамәлгә ашыручы медицина хезмәткәрләренә һәм кеше иммунодефициты вирусын
үз эченә алган материаллар белән эш иткән затларга, аларда канун белән хәрби һәм
аңа тиңләштерелгән хезмәт каралган хәрби бүлек, учреждение һәм башкарма
хакимият федераль органнары һәм федераль дәүләт органнары бүлекчәләренең
граждан персоналы саныннан булган шундый ук функцияләрне башкаручы
медицина хезмәткәрләренә һәм күрсәтелгән затларга зарарлы һәм (яки) куркыныч

хезмәт шартлары белән эшләгән өчен хезмәт хакын арттыру күләмнәрен Рәсәй
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә, ә Рәсәй Федерациясе субъектлары
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары карамагындагы медицина оешмаларында
эшләүче медицина хезмәткәрләренә һәм күрсәтелгән затларга Рәсәй Федерациясе
субъектларының башкарма хакимияте органнары тарафыннан карала торган
тәртиптә билгеләнә.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2014 елның 4 июнендәге 145-ФЗ
номерлы, 2016 елның 23 маендагы 149-ФЗ номерлы Федераль кануннар
редакциясендә)
Башкарма хакимиятнең федераль органнары медицина оешмалары, Рәсәй
Федерациясе

субъектлары

дәүләт

хакимиятенең

башкарма

органнары

карамагындагы медицина оешмаларының башка хезмәткәрләренә, шулай ук аларда
канун белән хәрби һәм аңа тиңләштерелгән хезмәт каралган хәрби бүлек,
учреждение һәм башкарма хакимият федераль органнары һәм федераль дәүләт
органнары

бүлекчәләренең

граждан

персоналы

саныннан

булган

башка

хезмәткәрләргә зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары белән эшләгән өчен
кыскартылган эш вакыты, хезмәт хакының арттырылган күләмен билгеләү һәм ел
саен өстәмә түләүле ял бирү хезмәт шартларын махсус бәяләү нәтиҗәләре буенча
гамәлгә ашырыла.
(2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы, 2013 елның 28 декабрендәге
421-ФЗ номерлы, 2014 елның 4 июнендәге 145-ФЗ номерлы Федераль кануннар
редакциясендә)
(1-нче пункт 2010 елның 27 июлендәге 203-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. ВИЧ йогышлыларны диагностикалау һәм дәвалауны гамәлгә ашыручы
медицина хезмәткәрләре һәм башка хезмәткәрләр, шулай ук эшләре кеше
иммунодефициты вирусын үз эченә алган материаллар белән бәйле затлар киләсе
шартларга җавап бирергә тиеш:
(2010 елның 27 июлендәге 203-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

абзац үз көчен югалтты. - 2013 елның 25 ноябрендәге 317-ФЗ номерлы
Федераль канун;
Рәсәй Федерациясе кануннары белән билгеләнгән тәртиптә җитештерүдәге
бәхетсезлек

очракларыннан

һәм

һөнәри

авырулардан

мәҗбүри

социаль

иминиятләнгән булырга тиеш.
Бүлек V. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛӘМӘЛӘРЕ
Маддә

23.

ВИЧ

инфекциясе

таралуны

кисәтү

өлкәсендә

дәүләт

күзәтчелеге
(2011 елның 18 июлендәге 242-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
ВИЧ инфекциясе таралуны кисәтү өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге халыкның
санитар-эпидемиологик иминлеге турында Рәсәй Федерациясе кануннарында
билгеләнгән тәртиптә башкарма хакимиятнең вәкаләтле федераль органнары
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Маддә 24. Әлеге Федераль канунны бозган өчен җаваплылык
Әлеге

Федераль

канунны

бозу

билгеләнгән

тәртиптә

дисциплинар,

административ, җинаять һәм гражданлык-хокукый җаваплылыкка китерә.
Маддә 25. Рәсәй Федерациясе Президенты һәм Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәте үзләренең норматив-хокукый актларын 1995 елның 1 июленә кадәр
әлеге Федераль канунга туры китерергә тиеш.
Маддә 26. Әлеге Федераль канун 1995 елның 1 августыннан үз көченә
керә.
Рәсәй Федерациясе
Президенты
Б. ЕЛЬЦИН
Мәскәү, Кремль
1995 елның 30 марты
№ 38-ФЗ

