
Ереже бойынша, өтініш беруші жоспарланған отырысқа дейін кемінде бір апта 

бұрын ЛЭК-ке келесі құжаттарды тапсырады: 

1. Осы жұмыс орындалатын құрылымдық бөлімшенің басшысы (немесе жұмыс 

басшысы) қол қойған, зерттеуге пациенттерді қабылдау басталғанын, 

жұмыстың қай кезеңінде екенін көрсете отырып, этикалық сараптама жүргізуге 

арналған күні көрсетілген өтінім. Қорғау жоспарланған мамандық міндетті 

түрде көрсетілуі керек (1-қосымша). 

2. Диссертациялық жұмыстың аннотациясы, тақырыпты бекіту туралы өтініш 

беруші факультет Ғылыми Кеңесінің хаттамасынан үзінді. 

3. Жоспарланып отырған зерттеу хаттамасы (2-қосымша). 

4. Қысқа аннотация (каз., рус.). 

5. Зерттеуші мен оның ғылыми жетекшісінің (докторант-ғылыми кеңесші (лер) 

үшін) байланыс телефондары көрсетілген қол қойылған және даталанған кәсіби 

өмірбаяндары. 

6. Зерттеліп отырған адамның ақпараттандырылған келісімінің нысаны және 

зерттеліп отырған адамға арналған ақпарат (қазақ және орыс тілдерінде). Егер 

балаларды, әрекетке қабілеттілігі шектеулі адамдарды жинау көзделсе-онда 

пациенттердің өздері және олардың қамқоршылары/ата-аналары үшін ақпарат 

(қаз., орыс.). 

7. Пластикалық папка 

8. Электрондық нұсқаларды ЛЭК хатшысына жіберу 
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                          Зерттеу хаттамасының схемасы (этикалық сараптама үшін) 

 

I. Титульдық бет 
1. Зерттеудің атауы (тақырыбы), сәйкестендіру нөмірі, күні. Кез келген толықтырулар (өзгерістер) 

нөмірленуі және даталануы тиіс. 

2. Жетекшінің тегі (немесе демеушінің). 
3. Зерттеушінің тегі, лауазымы және атағы; зерттеу жүргізілетін ұйымның атауы және мекен-жайы. 

II. Зерттеу мақсаты және кіріспе. 
1. Зерттеу мақсаты.Зерттеудің ғылыми мақсаттары мен міндеттерін көрсетіңіз. 

2. Кіріспе. Мұнда мақсат пен сілтеменің негіздемесін сипаттаңыз. 

III. Зерттеуге қатысушыларды іріктеу критерийлері. 
3. Қатысушылар саны. Осы зерттеуге жоспарланған қатысушылардың жалпы санын көрсетіңіз. Көп 

орталықты зерттеу жағдайында жалпы зерттеуге қатысушылардың жалпы санын көрсетіңіз 
4. Жынысы бойынша бөлу. Болжамды гендерлік бөлуді сипаттаңыз. Егер жынысы бойынша зерттеуге 

енгізуге қандай да бір шектеу болса, осы шектеудің мәнін және негіздемесін түсіндіріңіз.  Зерттеуге ерлер 

мен әйелдердің тең қосылуы зерттеудің пайдасы мен ауыртпалығын біркелкі бөлу үшін маңызды. 
Сондықтан, егер басқа тиісті медициналық және ғылыми себептер болмаса, екі жыныстың да қатысушылары 

зерттеуге қосылуы керек. 

5. Жасы. Қатысушылардың жас ауқымын көрсетіңіз. Осы жас шектерін таңдау үшін негіздеме беріңіз. 

Егер басқа медициналық немесе ғылыми себептер болмаса, ересектердің зерттеуге қатысуы жасына 
байланысты шектелмеуі керек. 

6. Ұлты (этникалық тиесілігі). Қатысушылардың нәсілдік және этникалық таралуын сипаттаңыз. Егер 

ұлттық/этникалық шектеулер болса, шектеудің мәнін түсіндіріп, негіздеме беріңіз. Зерттеу белгілі бір 
аймақта әртүрлі ұлттық және этникалық құрамы бар адамдардың жеткілікті санын қамтуы керек, бұл 

зерттеудің пайдасы мен ауыртпалығы біркелкі бөлінгеніне көз жеткізеді. 

7. Қосу критерийлері. Зерттеуге қосу критерийлерін тізімдеңіз. Бұл критерийлер ғылыми негізделіп, 

зерттеуге кімнің енгізілуі мүмкін екенін анықтауы керек. 
8. Ерекшелік критерийлері. Шығару критерийлерін тізімдеңіз. Олар ғылыми негізделген және 

қатысушылардың санын дәлірек анықтауға көмектесуі керек. 

7. Осал топтар. Егер зерттеуге осал қатысушылар (өз бетінше шешім қабылдауға мүмкіндігі шектеулі 
адамдар) қосылса, бұл үшін негіздеме болуы керек. Балалар, жүкті әйелдер, қарттар, студенттер, бағынышты 

қызметкерлер, эмбриондар, тұтқындар көбірек қорғауды қажет ететін осал мүшелер болып саналады. 

IV. Методы и процедуры 
1. Әдістер мен рәсімдер. Зерттеу жоспарын және жобаның мақсаттарын орындау үшін қолданылатын 

барлық процедураларды қысқаша сипаттаңыз. Эксперименттік және/немесе тек зерттеу үшін 

қолданылатын процедуралар/тесттер/араласулар зерттеуге тәуелсіз қолданылатын процедуралардан 

(яғни медициналық көмек көрсету үшін) анықталуы және бөлінуі керек. Зиян келтіруі мүмкін және 
сақтық шараларын қолдануды қажет ететін кез-келген процедураларды, жағдайларды немесе 

материалдарды бөліп алыңыз. Тек ғылыми мақсатта жүргізілетін күнделікті процедураларды 

анықтаңыз (қосымша тесттер). 

2. Деректерді талдау және бақылау. Пайдаланылғандарды қысқаша сипаттаңыз 

статистикалық / аналитикалық әдістер. Ықтимал қауіп-қатер тудыруы мүмкін интервенцияларды 

қолдану сынақтары үшін қатысушылардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қорғау үшін деректерді 

бақылау жөніндегі комитет/комиссия қажет болуы мүмкін. Оны басқарудың егжей-тегжейлі 

сипаттамасын беріңіз (мүшелік, жұмыс, сараптама жиілігі, тоқтату ережелері және т.б.). 

3. Деректерді сақтау және құпиялылық.  Алынған мәліметтер зерттеу барысында қай жерде 

сақталатынын және олардың қалай қорғалатынын сипаттаңыз. Зерттеуші деректердің құпиялылығын 

қамтамасыз ету үшін қажетті қадамдар жасауы керек. Бұған деректерді кодтау және деректерге еркін 

қол жеткізуге жол бермейтін тиісті сақтау механизмін таңдау кіреді. Деректерге кім қол жеткізетінін 

және оларды қалай пайдаланатынын көрсетіңіз. 

V. тәуекел/пайда арақатынасын бағалау 
a. тәуекел дәрежесі. Төмендегі санаттар бойынша зерттеу болып табылатын тәуекел дәрежесін 

көрсетіңіз: минимум, минимумнан көп. Минималды тәуекел дегеніміз, зерттеуде күтілетін зиян немесе 



ыңғайсыздықтың ықтималдығы мен мөлшері күнделікті өмірде немесе күнделікті физикалық немесе 

психологиялық сынақтар кезінде кездесетіннен көп емес. Тәуекел-бұл сау адам денсаулыққа зиянды деп 
санайтын зерттеуге байланысты ықтимал зиян. 

b. ықтимал тәуекел. Зерттеуге байланысты ықтимал қауіпті сипаттаңыз. Тәуекелдер тек физикалық 

ғана емес, сонымен бірге психологиялық, социологиялық, экономикалық және құқықтық. Бұл зерттеуші 
брошюрасында көрсетілген уыттылық туралы кез-келген нақты деректерді қамтиды. Мүмкін болса, осы 

зиянның ықтималдығын бағалаңыз және ықтимал қайтымдылықты көрсетіңіз. 

c. тәуекелден қорғау. Зерттеу жоспары ықтимал қауіпті немесе ыңғайсыздықты қалай қорғайтынын 

және/немесе азайтатынын сипаттаңыз. Әлеуетті тәуекел немесе қолайсыздық персоналды оқыту, 
мониторинг, қатысушыны теріс реакциялардың немесе жанама әсерлердің дәлелдерін алғаннан кейін алып 

тастау сияқты рәсімдерді пайдалану арқылы мүмкіндігінше азайтылуы тиіс; емдеуге, кеңес беруге және 

басқа да қажетті келесі қадамдарға арналған көрсеткіштер. Ол үшін кім төлейтінін көрсетіңіз. 

d. қатысушы үшін әлеуетті пайда. Зерттеуге қатысушылар үшін ықтимал пайдасын 

сипаттаңыз. Егер күтілетін пайда болмаса, оны көрсетіңіз. 

Плата за участие не рассматривается как польза. 

e.қатысушының баламалары. Бұл бөлімде зерттеуге қатыспаған қатысушы үшін ұсынылған баламалардың 

сипаттамасы болуы керек. Егер бұл қатысу үшін академиялық несие алатын студенттер болса, балама несие 
алудың балама тәсілдерін сипаттаңыз. 

V. зерттеуге қатысушыларды анықтау, қабылдау және келісім 

Егер жиынтық пен алдын-ала келісім қолданылмаса, жедел және жедел медициналық көмек зерттеулерінде 

немесе бұрыннан бар деректерді/материалдарды зерттеген жағдайда, сіз зерттеу популяциясын анықтау 

туралы бірінші сұраққа ғана жауап бере аласыз және осы зерттеуде жиынтық пен келісімнің неге 

қолданылмайтынын түсіндіре аласыз. 

a) Қатысушыларды анықтау және оларды жинау әдістері. Ұсынылған қатысушыларды анықтау 

және жалдау үшін қолданылатын әдістерді сипаттаңыз. Бұл әдістер құпиялылықты қамтамасыз етуі керек 

және мәжбүрлеуден аулақ болуы керек. Зерттеуші студенттерді, бағыныштыларды және пациенттерді 

жалдау ықтимал мәжбүрлеу ретінде қарастырылады және мәжбүрлеуді азайту үшін қадамдар жасау керек. 
b) келісім алу процесі. Қатысушының/оның заңды өкілінің мәжбүрлеудің немесе зорлық-зомбылықтың 

кез-келген элементінсіз ұтымды және ойластырылған шешім қабылдауына ықпал ету үшін Келісімді кім 

алатынын және ақпараттандырылған келісім процесі қалай құрылымдалатынын сипаттаңыз. Тек осы 
секцияда аталған адамдар ғана келісім алуға құқылы. 

c) қатысушының жағдайы. Егер барлық қатысушылар ақпараттандырылған келісім бере алмаса, 

олардың жағдайы қалай бағаланатынын сипаттаңыз. Зерттеуге қатысуға келісім беру қабілетіне 
байланысты күтілетін зақымдану дәрежесін сипаттаңыз. Мүмкіндіктері шектеулі адамдармен зерттеуге ең 

аз тәуекел немесе тікелей пайдасы бар зерттеулер үшін ғана рұқсат етіледі. 

d) түсіну. Барлық зерттеушілер ұсынылған субъектілердің немесе олардың өкілдерінің хабардар етілген 

және саналы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ақпараттандырылған келісім элементтері туралы 
жеткілікті білімі мен түсінігіне ие болуын қамтамасыз етудің заңды және этикалық міндетіне ие; немесе 

зерттеуге қатысуға мүмкіндік беру. Бұл бөлімде тақырып немесе оның заңды өкілі ұсынылған ақпаратты 

түсінгені қалай анықталатынын сипаттаңыз. Бұл бөлім келісімді алғанға дейін түсінушіліктің қолайлы 
деңгейіне көз жеткізу үшін тиісті жоспарды нақты көрсетуі керек. Егер балалар және / немесе қабілетсіз 

ересектер қатысса, бұл бөлімде келісім алу кезінде түсінуді бағалау үшін арнайы жоспар болуы керек. 

e) келісім формалары. ЛЭК ұсынымдарын ақпараттандырылған келісім (АЖ) нысаны және құжаттау 
үшін талап етілетін ИА тармақтары бойынша зерделеңіз. АЖ-ның титулдық беті бөлімнің немесе 

институттың фирмалық бланкісінде басылуы тиіс. 

f) келісімді құжаттау. Жауапты орындаушы барлық субъектілерден АЖ алуға және құжаттауға 

жауапты болады. Егер ол басқа бөлімдерде жасалмаса, АЖ-ны құжаттау және сақтау процесін 
сипаттаңыз. 

g) қатысу бағасы. Тақырып үшін қатысу құнын сипаттаңыз және негіздеңіз. Бұл бөлім зерттеуге 

байланысты процедуралар үшін кім төлейтінін нақты анықтауы керек. Әдетте, субъектілер зерттеу 
процедуралары үшін тікелей пайдасыз төлем жасамауы керек. Грант, келісімшарт немесе жобаны 

қаржыландырудың басқа тәсілдері жағдайында қатысушылар тарапынан ешқандай төлем болмауға тиіс. 



h) қатысу ақысы. Қатысу үшін субъектілер алатын төлемді сипаттаңыз. Төлем немесе сыйақы алу үшін 

субъектілер орындауы керек шарттарды тізімдеңіз. Сома негізделуге тиіс және Субъектіні қатысуға 

мәжбүрлемеуге тиіс. Төлемді алу үшін қатысушыға зерттеудің соңына дейін қатысудың қажеті жоқ. Бұл 

оның зерттеуден жазасыз шығу құқығын қорғау үшін қажет. 


