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Ciddi yan etkilerin değerlendirilmesi 

 

1. Amaç: YEK tarafından onaylanan herhangi bir devam eden çalışma sırasında 

ciddi istenmeyen veya öngörülemeyen olayların (CİF veya OİF) incelenmesi 

ve takip raporlarıyla ilgili talimatlar sağlamak. CİF'NİN veya OİF'NİN 

gelişiminin gerçeği araştırmacı veya sponsor tarafından bir rapor şeklinde 

kaydedilmeli ve olayın gelişmesinden sonraki 10 iş günü içinde sunulmalı ve 

etik komisyona sunulan mevcut inceleme raporuna dahil edilmelidir.  

 Çalışmanın yürütülmesi sırasında bazen istenmeyen riskler ortaya çıkar. 

Çalışma katılımcılarının korunmasının yeterliliğini değerlendirmek için risk/fayda 

oranı üzerindeki etkiyle ilgili bilgiler derhal verniğe bildirilmelidir.  

 Öngörülemeyen riskler, araştırmacıya göre, çalışma katılımcılarının haklarını, 

refahını veya güvenliğini etkileyen herhangi bir fenomeni içerebilir. 

 

2. Uygulama kapsamı: Bu SİP, YEK tarafından onaylanan ve planlanan son 

tarihten önce erken sonlandırılması tavsiye edilen herhangi bir çalışma için 

geçerlidir. 

 

3. Tanımlar, kısaltmalar ve kısaltmalar: 

Üniversite - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

YEK - Yerel Araştırma Etiği Komisyonu 

DSÖ – Dünya sağlık örgütü 

SİP standart işletim prosedürüdür 

AP - Araştırma protokolü 

BR - bilgilendirilmiş rıza 

GCP - uygun klinik uygulama 

İO - istenmeyen olaylar 

CİF – ciddi istenmeyen bir fenomen 

ÖİF – öngörülemeyen istenmeyen fenomen 

 

4. Sorumluluk: Başkan, YEK üyeleri, sekreter. Lec'nin temel görevi, 

katılımcıların riskini artıran veya diğer etik sorunlara yol açan muayene 

yapmak ve uyku ve ÖİF önlemleri almaktır. Buna ek olarak, komisyon 

belirli koşullar altında arabulucu (arabulucu) rolünü oynama hakkına 

sahiptir. 

 

5. Prosedür: 

YEK ayrıca araştırmacıların mevcut inceleme raporlaması ve gereklilikleriyle 

ilgili normların veya prosedürlerin farkında olduklarından emin olmalıdır.  

Sekreter, raporların ilk değerlendirilmesinden ve YEK toplantısında ya da 

Başkan, diğer nitelikli üyeler ya da uzmanlar tarafından doğrudan gözden geçirme 

ihtiyacının belirlenmesinden sorumludur.  

Ön inceleme ve uzmanlık türünün belirlenmesi  
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Sekreter veya üyeler, bir YEK toplantısında veya doğrudan Başkan veya diğer 

nitelikli YEK üyeleri tarafından tam bir inceleme yapılması gerekip gerekmediğini 

belirlemek için bir uzmanın değerlendirmesini inceler. 

Sınav kriterleri:  

* Bilinmeyen veya farklı olarak nja'nın tanımlanması; 

* Raporun en yakın YEK toplantısında gözden geçirilip 

değerlendirilemeyeceğini öğrenmek ve belirlemek için Raporu Başkan'a iletin; 

• Araştırılan ürünle olası veya olası bir bağlantısı olduğu için ÖİF'nin 

değerlendirilmesi; 

* Rapor, komisyonun tüm üyelerinin katılımıyla en yakın toplantının 

gündemine dahil edilir; 

* Çalışma protokolünün güvenlik raporu, YEK toplantısında daha önce 

gözden geçirilmiştir, ancak tekrar tekrar araştırmaya katılan başka bir araştırmacı 

tarafından yeniden sunulmuştur bu bildirim, komisyon toplantısında tam bir inceleme 

gerektirmez ve Başkan veya nitelikli üyeler ve Sekreter tarafından gözden geçirilir). 

LEC oturumu sırasında prosedürler 

Raporun gözden geçirilmesinden ve incelenmesinden sonra, başkan veya uzman, 

benzer NSA vakaları hakkında araştırmanın tartışılmasını başlatır. Gerekirse, başkan 

veya başka bir komisyon üyesi aşağıdakileri önerebilir: 

- - Protokol veya formda değişiklik talep etme Ve 

- Daha fazla bilgi isteyin 

- Araştırmayı askıya al veya durdur. 

Yukarıdaki eylemlerden herhangi biri yapılmışsa, sekreter veya uzman araştırmacıya 

bunları bildirecektir. 

Herhangi bir işlem yapılmadıysa, toplantı tutanağında uygun bir işaret belirtilir ve 

araştırmaya devam etmek için izin verilir. 

Sekreter, etik komisyonun kararına uygun olarak hangi eylemlerin yapılması 

gerektiği konusunda araştırmacıya veya araştırma merkezine taslak bir mektup 

hazırlar. Başkan onaylar, mektubu imzalar ve tarihi belirtir. E-posta alıcıya gönderilir 

ve gönderilme tarihi kaydedilir. 

6. NPA'YA bağlantılar: 

1) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası; 

2) 7 Temmuz 2020 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 360-VI sayılı "Halk 

Sağlığı ve Sağlık Sistemi Üzerine»; 

3) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 2 Nisan 2018 tarihli 142 sayılı 

«Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın Biyomedikal deneyler, klinik öncesi 

(klinik olmayan) ve klinik araştırmaların yanı sıra klinik öncesi ve klinik üsler için 

gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmasına dair«» 

kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair»" emri;  
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4) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 9 Şubat 2021 tarihli 22167 sayılı «İlgili 

ilaç uygulamalarının onaylanması üzerine» I.O. emri; 

5) Emir Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı 14 aralık 2020 no: 21772 «kuralları 

onayı üzerine yürütmek, klinik araştırma, ilaç ve tıbbi ürünlerin, klinik ve laboratuvar 

testleri tıbbi teşhis dışında yaşayan bir organizmanın (in vitro) ve gereksinimleri 

klinik veritabanları yardımcı olmak için, kamu hizmetleri yetki yürütmek için klinik 

araştırma ve (veya) test farmakolojik ve ilaç, tıbbi ürünler»; 

6) Dünya Tıp Derneği'nin Helsinki Deklarasyonu (2013);  

7) İnsan Hakları ve Biyomedikal Sözleşmesi (1997); 

8) Dünya Sağlık Örgütü'nün biyomedikal araştırmaları inceleyen Etik Komitelerine 

tavsiyeleri (2000); 

9) Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan omurgalıların haklarının 

korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

10) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

11) PKK'nın Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu "Yerel Etik 

Komisyonları: İşin organizasyonu ve prosedürü. Metodolojik öneriler", 2. Baskı, 

2018; 

12) Standart operasyonel prosedürlerle.
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PF/01-016/01 

Rapor hakkında ciddi istenmeyen olaylar 

Ana araştırmacı:............................................ Başvuru No:  / 
 -  

Adı:......................................................... Protokol no.: 

 

Adı YİP ya da DARBE.................................................. 

Tarihi mesaj:...... 

 ilk  tekrar. 

 

Tarihi köken:......... 

Sponsor:......................................................... Tarih ilk kullanım:......... 
 

Sayı ve harfleri katılımcı: Yaş:  Kocası.  Eşleri. 

 

Tarihçe hastalığı: Laboratuvar verileri: 

 
СНЯ:  

 

Tedavi: 

Sonuç:  iyileşme 

    devam 

 

ağırlık: 

 Ölüm 

 Tehdidi yaşam  

 Yatış: ilk  

  yenileme 

 , Sakatlık, 

 Konjenital anomali 

Arkadaşlar______________ 

Bağlantı  ИНП  Cihaz  Çalışma 

 ilgili Değildir 

 muhtemelen 

 büyük olasılıkla 

 kesinlikle nedeni 

 bilinmemektedir 

 

Önerilen değişiklikler Pİ?  Hayır  Da, uygulanabilir  öneriler 

Önerilen değişiklikler IC?  Hayır  Dra takmak için öneriler 

 

Kabul:......................................................... 

Yorumlar:...................................................... 

Tarih:...............  

Eylem:......... 
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PF/02-016/01 

Sac başvuru 
 

N ADI soyadı Ünvanı Tarih  İmza 
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PF/03-016/01 

 

Kayıt sayfası değişiklikler ve eklemeler 

 

Bölüm Belge onayı 

değişiklikler/eklemeler 

numarası, paket 

ADI/ 

birim  

İmza 

versiyon Numarası, 

bölüm 

adı, 

madde 

Numarası 

Açıklama 

yapılan 

değişiklikler 

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


