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Әзірлеушілер Қызметі  Толық аты Қолы  

ЛЭК төрайымы Ошибаева А.  
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орынбасары 

Масадиков Х.  

ЛЭК хатшысы Мәуленқұл Т.  
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СОП-тарды жазу, қарау, тарату және қайта қарау 

1. Мақсаты: этикалық комиссиялардың Стандартты операциялық 

процедураларын (СОП) дайындау, бағалау, тарату және толықтыру процесін 

анықтау. 

СОП биомедициналық зерттеулерді қарастыратын ДДҰ әдеп жөніндегі 

комиссияларға арналған нұсқаулықтарына, этика комиссияларына арналған 

ұлттық нұсқауларға және Тиісті клиникалық тәжірибе (GCP) ережелеріне 

сәйкес ЛЭК жұмысын орындау үшін нақты нұсқаулар береді. 

2. Қолдану аясы: Бұл СОП-ты жазу, қарау, тарату және қайта қарау 

процедураларына қолданылады. 

3. Анықтамалар, қысқартулар және аббревиатуралар: 

Университет – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті 

ЛЭК - Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссия 

ДДҰ – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ТМД – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

GCP - Жақсы клиникалық тәжірибе 

4. Жауапкершілік: Хатшы СОП-тарды дайындайтын және оларды 

стандартты процедураларға,форматқа және кодтау жүйесіне сәйкес жаңартатын 

әзірлеуші топтарды тағайындауға міндетті.  

5. Рәсімі:  

Хатшылық (хатшы): 

 СОП-тарды жазу, бағалау, тарату және толықтыру шараларын 

реттейді 

 Ағымдағы СОП-тарды құжаттандыру мен тізімін жасауды жүзеге 

асырады  

 Әрбір СОП-ты жіберуге арналған құжаттандырудыы жүргізеді  

 СОП-тарды барлық қолданушыларға хабарламамен жібереді  

 Комитеттің барлық мүшесіне СОП-тардың қолжетімділігін 

қамтамасыз етеді  

 Ағымдағы СОП-тарға сәйкес Комитет мүшелерінің қызметін 

қамтамасыз етеді.  

СОП-тарды әзірлеуші топтар: 

 Қажетті СОП-тарды анықтайды 

 Кодтаудың форматын және жүйесін таңдайды 

 ЛЭК мүшелерімен кеңесіп СОП-ты әзірлейді 

 ЛЭК мүшелерімен кеңесіп, СОП-тың қайта қаралу қажеттілігін 

анықтайды. 

ЛЭК өкілі:  

 СОП-тарды қарастырады және бекітеді  

ЛЭК мүшелері: 

 Бекітілген СОП-тарды алғаннан соң күнді және қол қояды  
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 Барлық қабылданған СОП-тарды сақтайды 

 Барлық ескірген СОП-тарды жауапты тұлғаға қайтарады 

Хатшы этикалық сараптама процесі туралы білімі бар тиісті адамдарды 

СОП-ты әзірлеушілер тобына тағайындайды  

СОП-ты жазу тәртібі:  

 ЛЭК шараларын кезең-кезеңімен сипаттау 

 Әр шараны ұйымдастыру, бөлу және атау 

 Нөмірленген қосымшасымен СОП-тар тізімін жасау. 

Формат және схема   

Әр СОП-қа толық және түсінікті ат және нөмір беру 

керек.Хатшылық(хатшы) әр СОП-қа бірегей СОП/ХХХ/УУ.Ю. форматындағы 

код/индекс тағайындайды.Ю ХХХ – әр СОП-қа арнайы тағайындалған 

үштаңбалы номер. УУ – СОП-тың нұсқасын анықтайтын екітаңбалы номер, Ю- 

СОП-тың шағын өзгерістері бар нұсқасын анықтайтын біртаңбалы номер. 

Нұсқаның номерленуі 01-ден және Ю 0-ден басталуы керек.Мысалы: СОП 

001/01.1 – СОП номері 001, нұсқасы 01,бір шамалы өзгерісімен 01.1.  

Әрбір қосымша да сәйкес ПФ/ВВ – ХХХ/УУ.Ю. форматындағы кодпен 

номерленеді. ПФ – «қосымша-форма» тіркесінің қысқартылған түрі. ВВ – 

екітаңбалы номер. Ол қосымшаның номерін анықтайды. Мысалы: ПФ/01-

001/01.0 СОПа /001/01.0-дің номер 1 қосымша-формасы. 

Барлық СОП-тар стандартты формаға сәйкес дайындалуы тиіс  

СОП-ты жазу және бекіту 

Егер СОП алдыңғы нұсқасын қайталаса, СОП-тың алдыңғы нұсқасын 

және тарихи формадағы негізгі өзгерістерді анықтаңыз (4-қосымша).  

Жаңа СОП-ты СОП әзірлеушілер тобының тағайындалған мүшесі 

әзірлейді. СОП жобасы ЛЭК мүшелері арасында талқыланатын болады. СОП 

оны дайындауға тартылған барлық адамдармен келісілуі тиіс. Қорытынды 

нұсқа төрағаға бағалау және бекіту үшін беріледі. 

СОП-тарды қолдану, тарату және сақтау  

Бекітілген СОП сол күнінен бастап қолданылады. Қайта қаралған 

нұсқасы таратылғаннан кейін ескірген нұсқасы жойылады. Хатшылық ЛЭК 

кеңсесінде түпнұсқаның үлгісі ретінде ағымдағы СОП-тардың бір жиынтығын 

жинақтайды және сақтайды.  

Қолданыстағы СОП-тарды бағалау және қайта қарауға өтінім 

Екі СОП арасындағы сәйкессіздікті байқаған немесе шараларды 

жақсарту жөнінде қандай да бір ұсынысы бар ЛЭК, бюро немесе ЛЭК 

хатшылығының кез келген мүшесі өтінім беру үшін арнайы форманы 

пайдалануы тиіс (5-қосымша).  

Егер СОП-ты әзірлеушілер тобы өтініммен келіссе, СОП-ты қайта қарау 

жөніндегі тиісті топ тағайындалады. Егер ЭК мүшелері келіспесе, онда төраға 

өтініш берушіге бұл шешім туралы хабарлайды. Қайта қаралған СОП жаңа  

СОП сияқты бағаланады және бекітіледі. Хатшы СОП-тарға кемінде үш жыл 
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сайын бағалау беруге және СОП-тың негізгі папкаға бағалау күндерін 

белгілеуге міндетті.  

Алдыңғы СОП-тарды мұрағаттау 

Алдыңғы СОП-тар күші жойылуы тиісті және "күші жойылды" деген 

белгісі бар папкада хатшылық мүшелерімен сақталуы тиіс. 

6.Құқықтық актілерге сілтемелер: 

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

2) 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі; 

3) 2018 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің №142 «Медициналық-биологиялық эксперименттерді, клиникаға 

дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерді жүргізу қағидаларын, 

сондай-ақ клиникаға дейінгі және клиникалық базаларға қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы; 

4) 2021 жылғы 9 ақпандағы № 22167 «Тиісті фармацевтикалық 

практикаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің м. а. бұйрығы; 

5) 2020 жылғы 14 желтоқсандағы № 21772 «Тірі организмнен тыс (in 

vitro) диагностика үшін дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға 

клиникалық зерттеулер, медициналық бұйымдарға клиникалық-зертханалық 

сынақтар жүргізу қағидаларын және клиникалық базаларға қойылатын 

талаптарды бекіту және мемлекеттік қызмет көрсету, фармакологиялық және 

дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сынауға рұқсат беру туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы; 

6)  Дүниежүзілік медицина қауымдастығының Хельсинки декларациясы 

(2013); 

7) Адам құқықтары және биомедицина туралы конвенция (1997); 

8) Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының биомедициналық 

зерттеулерге сараптама жүргізетін этика комитеттеріне ұсынымдары (2000); 

9) Эксперименттік және басқа да ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын 

омыртқалы жануарлардың құқықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенция 

(1986); 

10) Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілері; 

11)  Қазақстан Республикасы Денсаулық Сақтау министрлігі Этика 

бойынша орталық комиссиясының 2018 жылғы «Жергілікті этикалық 

комиссиялар: ұйымдастыру тәртібі және жұмыс рәсімдері. Әдістемелік 

ұсынымдар», 2-ші басылым; 

12) Стандартты операциялық процедуралар. 
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ПФ/01-001/01.0 

Стандартты Операциялық Процедуралар тізімі (СОП) 

No. Атауы/ стандартты операциялық процедуралар(СОПтар) КОД 

СОП 

1. ЛЭК ұйымдастыру  

1.1. СОП-тарды жазу, қарау, тарату және қайта қарау 001 

1.2.  
Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссияның жұмысын ұйымдастыру 

002 

1.3.  
Құпиялылық туралы келісім / мүдделер қақтығысы 

003 

2. Біріншілік қарау, дайындау және іріктеу шаралары  

2.1 Тәуелсіз кеңесшілерді іріктеу 004 

2.2. Өтінім беру процесі және зерттеу хаттамасы 005 

2.3. Зерттеуді бағалау формасы 006 

2.4. Берілген өтінімдер мен хаттамаларды бастапқы қарау 007 

2.5. Жеделдетілген сараптама 008 

2.5 Медициналық жабдықтарды зерттеу сараптамасы 009 

2.6 
Бастамашылық жұмыстардың сараптамасы (диссертация) 

010 

2.7 Сараптамаға өтінішті қайта қарау 011 

3. Хаттамаға түзетулер, мониторинг және зерттеудің аяқталуы  

3.1. Зерттеу хаттамасына түзетулерді қарау 012 

3.2. Зерттеуді тоқтатуды басқару 013 

3.3. Сәйкессіздік / хаттаманың бұзылуы 014 

4. Зерттеу барысына мониторинг жүргізу  

4.3. Зерттеу барысын бақылау 015 

5. Жағымсыз құбылыстарды бақылау және бағалау  

5.1. 
Ауыр жағымсыз құбылыстарды қарастыру 

016 
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6 Зерттеу орнының мониторингі  

6.1. Зерттеу орталығын тексеру 017 

7 Отырыстың күн тәртібін және коммуникациялар бойынша есептерді 

дайындау 
 

7.1. Ағымдағы зерттеу құжаттарымен жұмыс 018 

7.2. Қатысушылардың сұрауларына жауаптар 019 

7.3. Кезектен тыс кеңес 020 

8 Құжаттау  

8.1. Құжаттарды сақтау 021 

8.2. Құжаттаманың құпиялылығын сақтау 022 
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ПФ/02-001/01.0 

 

1. СОП-тар құрылымы 

Титулды бет 

 

Код: 001  

 

Стандартная операционная процедура 

 

 

Ұйымның 

атауы / 

бөлімі 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті / Зерттеу этикасы бойынша жергілікті 

комиссиясы (ЛЭК)  

 

СОП атауы 

 

 

СОП-тарды жазу, қарау, тарату және қайта қарау 

 

СОП бекітілді 

 

Ректордың __.__.2022 ж., № __ бұйрығымен 

  

Әзірлеушілер Қызметі  Толық аты Қолы  

ЛЭК төрайымы Ошибаева А.  

ЛЭК төрайымының 

орынбасары 

Масадиков Х.  

ЛЭК хатшысы Мәуленқұл Т.  

Келісілді __.__.2022 ж., № __ ЛЭК хаттамасы  

 

Келесі түзету – 2025 жыл 

 

№1 нұсқа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Түркістан, 2022 ж. 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/001/01.0 11 беттің 8-ші беті  

 

 

2. Жоғарғы колонтитул 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/001/01.0 11 беттің 8-ші беті  

3. СОП мазмұны 

СОП атауы 

1. Мақсаты 

2. Қолдану аясы 

3. Анықтамалар, қысқартулар және аббревиатураОтветственность 

4. Рәсімдер 

5. Сілтемелер 

6. Қосымшалар 

 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/001/01.0 11 беттің 9-ші беті  

 

 

ПФ/03-001/01.0 

Танысу парағы 

№ Аты-жөні Қызметі Уақыт Қол 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/001/01.0 11 беттің 10-ші беті  

 

 

ПФ/04-001/01.0 

 

Өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағы 

 

 

Құжаттың тарихы 

 (СОП тарихының 0.1 алғашқы жобасы құжаттың бірінші айналымы нәтижесінде 

жасалуы тиіс және түпкілікті нұсқасы 01.0 – төраға бекіткеннен кейінгі нұсқасы)  

 

Автор Нұсқа Күні Өзгерістер 

Аты-жөні 0.1  Бірінші жоба 

Аты-жөні 0.2  Екінші жоба 

Аты-жөні 01.0  Қорытынды нұсқа 

Аты-жөні 01.1  Шамалы өзгерістер 

Аты-жөні 02.0  Елеулі өзгерістер 

Аты-жөні 02.0  Өзгеріссіз (ағымдық бағалау) 

  

Бөлім Өзгерістерді/толықтыруларды 

бекіту туралы құжат, нөмірі, 

атауы 

Аты-жөні/ 

бөлімше 

Қол 

Нұсқа  Бөлімнің 

нөмірі, 

атауы 

Пункт 

нөмірі 

Енгізілген 

өзгерістердің 

сипаттамасы 

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/001/01.0 11 беттің 11-ші беті  

 

 

ПФ/05-001/01.0 
 

Өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағы 

 

                                                          СОП-ты қайта қарауға өтінім 

Егер сізде қиындық немесе жетіспеушілік болса, осы форманы толтырыңыз 

СОП/ххх/уу.у 

Аты:  

СОП қиындылықтары немесе жетіспеушілігі бөліктері: 

Табылды: Мерзімі: 

Талқыланды: 

СОПты қайта қарау:                        ИЯ                          ЖОҚ 

Қажет болса, кім орындайды 

Жоқ болса, неге 

Қорытынды қайта қарау 

күні: 

 

Бекітілген күні:  

Күшіне енген мерзімі:  

 

Бөлім Өзгерістерді/толы

қтыруларды 

бекіту туралы 

құжат, нөмірі, 

атауы 

Аты-жөні/ 

бөлімше 

Қол 

Нұсқа  Бөлімнің 

нөмірі, 

атауы 

Пункт 

нөмірі 

Енгізілген 

өзгерістер 

сипаттама

сы 
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