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Hızlandırılmış Muayene 

 

1. Amaç: Hangi araştırma projelerinin, değişikliklerin ve diğer belgelerin 

hızlandırılmış incelemeye (açık çalışma) tabi olduğuna ve hızlandırılmış bir kararın 

düzenlenmesi için talimatlara ilişkin bir kararın verildiği kriterleri tanımlamak. 

2. Kapsam: SOP, katılımcılar, protokol değişiklikleri veya onaylanmış mevcut 

protokollerde bilgilendirilmiş onam değişiklikleri için minimum risk içeren 

araştırma projelerinin gözden geçirilmesine yöneliktir. 

3.Tanımlar ve kısaltmalar: 

Üniversitet – Hoca Ahmet Yesevi adındaki Uluslararası Kazak-Türk 

üniversitesi 

YEK – Yerel Araştırma Etiği Komisyonu 

      DSÖ – Dünya Sağlık Örgütü 

      BDT- bağımsız Devletler Topluluğu 

      ÇP - çalışma protokolü 

      BO – Bilgilendirilmiş onay 

 

4. Sorumluluk: Başkan, LEC üyeleri. 

Hangi araştırma protokollerinin hızlandırılmış inceleme prosedürüne tabi olduğunu 

LEC başkanı veya yetkili bir kişi belirler (içerik olarak sorumluluktan 

bahsetmiyoruz, yeterlilikten bahsediyoruz). 

5. Atanan gözden geçirenin sorumluluğu, çalışma protokolünü (ÇP) dikkatli bir 

şekilde gözden geçirmek, değerlendirme formunu doldurmak ve belirlenen 

zamanda kararı, gözlemleri ve yorumları hakkında YEK sekreterliğine (sekreter) 

bilgi vermektir. Sekreterlik (sekreter), elektronik ve kağıt formlardaki belge 

paketini almak, kontrol etmek ve yönetmekten sorumludur. Ek olarak, sekreterya 

protokol için özel bir dosya oluşturmalı, YEK üyelerine incelenmek üzere paketler 

göndermeli ve başvuru sahibine sonuçlarını bildirmelidir. 

6. Prosedür: 

Gönderilen belgelerin alınması. 

  Araştırma adayının gönderilerini kabul edin. 

  Gönderilen paketin içeriğini kontrol edin 

  Gönderilen belgeleri kaydedin (mühür, kayıt tarihi) 

 •Mektup ve belgelerdeki belgelerin alıcısının imzası 

  Çalışma protokolünün hızlandırılmış inceleme prosedürüne uygunluğunun 

belirlenmesi 

  Sınav başvurusu ve belge paketinin alınmasından sonra, sekreterlik, 

aşağıdaki kriterlere göre hızlandırılmış sınav prosedürüne uygun olup 

olmadıklarını belirlemek için bunları Başkanlığa sunar: 
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Protokolde yapılan değişiklikler/değişiklikler 

• Belge türü düzeltmeleri gibi idari değişiklikler. 

• Çalışma personelinin, laboratuvarların vb. adlarının eklenmesi gibi prosedür 

dışı konulara eklemeler ve hariç tutmalar. 

• Bilimsel araştırmalarda minimum risk 

• Araştırma faaliyetleri, daha önce onaylanmış protokollerde yalnızca küçük 

değişiklikleri içerir. 

Araştırma, gizli olmayan nitelikteki bilgilerin (görüşmeler, anketler) 

toplanmasını; toplumdaki konumlarının veya araştırma katılımcılarının çıkarlarının 

zarar görmesi beklenmez; katılımcıların duygularını incitme veya stresli durumlara 

neden olma olasılığı hariç tutulur 

Örneğin bir parmaktan az miktarda (ve çok sık olmayan) kan alınmasını 

içeren bir çalışma. 

Biyolojik örneklerin minimal invaziv yöntemlerle (biyolojik sıvılar, salgılar, 

saç, deri sıyrıkları) kişiye zarar vermeyen veya rahatsız etmeyen yöntemlerle 

toplanması ile ilgili araştırmalar. 

Klinik uygulamada yaygın olan ve halihazırda kayıtlı tıbbi 

cihazlar/ekipmanlar/teknolojiler (örn. EKG, Doppler sonografi, kan basıncı ölçümü, 

vb.) kullanılarak minimal invaziv prosedürler (genel anestezi veya sedasyon 

gerektirmeyen) yoluyla veri toplama. Bununla birlikte, röntgen veya mikrodalga 

kullanan çalışmalar yöntemler hızlandırılmış inceleme için önerilmez). 

Devam eden tıbbi izleme veya teşhis için halihazırda toplanmış veya 

toplanacak olan verileri, belgeleri, biyomateryalleri kullanarak araştırma. 

Orijinal protokolde değişiklik yapılmadan önceden onaylanmış çalışmaların 

ve ek risklerin tanımlanmadığı halihazırda yürütülmüş çalışmaların ara incelemesi. 

Protokol, hızlandırılmış inceleme için listelenen kriterlerden herhangi birini 

karşılıyorsa, sekreterlik IP'yi nihai kararı veren Başkan'a sunar. 

Hızlandırılmış inceleme süreci  

Başkan, sunulan çalışma protokolünü gözden geçirmek üzere iki veya daha 

fazla YEK üyesini atar. Çalışma protokolü ilk kez sunulmuyorsa, kural olarak, 

incelemeyi yapan ve bu çalışma protokolünün önceki versiyonunu öneren aynı YEK 

üyeleri atanır. Sekreterlik (sekreter), söz konusu çalışma protokolünü YEK'nin 

atanmış üyelerine gönderir. Ekli tüm belgelerle protokolün hızlandırılmış incelemesi, 

başvuruda bulunma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. İnceleme, görüş 

alışverişi, telefon görüşmesi veya toplantı yoluyla yapılabilir. Anlaşmaya varılmazsa, 

başkan tam bir inceleme için başvuruyu iade eder. Hızlandırılmış muayene 2 haftayı 

geçmemelidir. Hızlandırılmış incelemeden geçen onaylanmış protokoller hakkında 

YEK'ye planlı toplantılarda bilgi verilmesi gerekmektedir. Karar, YEK'nin müteakip 

toplantısında onaylanır. YEK üyelerinden biri herhangi bir başvuru hakkında 

şüphelerini ifade ederse, bu başvuru daha eksiksiz bir inceleme için sunulur. 

Uzmanlar görüşlerini sekreterliğe gönderir. Yönetim Kurulu Başkanı veya 

görevlendirdiği kişi tarafından hızlandırılmış inceleme süreci ile onaylanan tüm 
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konular, komite toplantı gündemine dahil edilerek üyelere bildirilir. Sekreter kararı 

başvuru sahibine bildirir. 

7.Düzenlemeler için bağlantılar: 

1) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası; 

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

sağlığı ve sağlık sistemi hakkında"; 

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

“Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın emrindeki değişiklikler hakkında” 

Biyomedikal deneyler yapma Kurallarının onaylanması üzerine, klinik öncesi ( 

klinik olmayan) ve klinik çalışmalar ile klinik öncesi ve klinik temeller için 

gereklilikler »»; 

4) Sipariş oyunculuk Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 9 Şubat 2021 tarih ve 

22167 sayılı "İlgili İlaç Uygulamalarının Onayı Üzerine"; 

5) Dünya Tabipler Birliği'nin Helsinki Bildirgesi (1964); 

6) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (1997); 

7) Biyomedikal araştırmaları inceleyen etik kurullara Dünya Sağlık Örgütü'nün 

tavsiyeleri (2000); 

8) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların 

Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

9) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

10) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu “Etik 

üzerine yerel komisyonlar: organizasyon ve çalışma prosedürü. Yönergeler”, 2. 

baskı, 2018; 

11) Standart işletim prosedürleri 
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