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Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссияның жұмысын 

ұйымдастыру 

 

1. Мақсаты: адамдардың қатысуын көздейтін биомедициналық зерттеулерге 

қатысты этика мәселелері бойынша тәуелсіз сараптаманы қамтамасыз ету, кеңес 

беру және шешімдер қабылдау.  

2. Қолдану аясы: бұл стандартты операциялық процедура ЛЭК қызметінің 

барлық түрлеріне қатысты. 

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 

4. Жауапкершілік: ЛЭК төрағасы, хатшысы және мүшелері                                    

Рәсім:  

Этикалық комиссия өз жұмысында бағалау, ұсынымдар мен шешімдер кезінде 

адам қатысатын биомедициналық зерттеулер этикасы жөніндегі ұлттық және 

халықаралық нұсқаулықтарды, SIOMS, ДДҰ, Еуропа Кеңесінің адам құқықтары 

және биомедицина жөніндегі конвенциясын және басқа да актілерді ескереді.. 

Этикалық комиссия биомедициналық зерттеулерге сараптама жүргізетін Этика 

жөніндегі комитеттердің ұсынымдарына (Женева, ДДҰ, 2000 және ТМД–ға 

қатысушы мемлекеттердің Этика жөніндегі комитеттерінің форумы (МГФЭСГ)/ 

этикалық сараптаманың мүмкіндіктерін дамытудың стратегиялық бастамасы 

(SIDCER)/ДДҰ/2004, Санкт-Петербург, 2004) негізделген өзіндік стандартты жұмыс 

рәсімдерін әзірлейді. 

Этикалық комиссия ұлттық заңнамаға сәйкес құрылады және жұмыс істейді, 

медициналық-биологиялық зерттеулерге қатысушылар үшін кепілдіктерді сақтау 

жөніндегі халықаралық талаптарды орындауға ұмтылады. 

Этикалық комитеттің шешімі "ескертулерсіз зерттеу жүргізуді мақұлдау", "ЛЭК 

ұсынымдарымен мақұлдау", "қабылдамау", "құжаттарды қайта тапсыру шартымен 

мақұлдау" сияқты формаларда тұжырымдалуы мүмкін. Этикалық комиссия өз 

қызметінде мәдениеттер мен діндердің айырмашылығын мойындайды және 

құрметтейді. 

Этикалық комиссия өз қызметінде Тәуелсіздік, ашықтық, құзыреттілік және 

плюрализм қағидаттарын сақтайды. 

Этикалық комитет құрамы  

Этикалық комиссия мүшелерінің құрамына 5-тен 20 адамға дейін кіреді және 

оның құрамында бірнеше комиссия болуы мүмкін. ЛЭК мүшелері зерттеулердің 

толық және нақты этикалық сараптамасын қамтамасыз ету үшін әртүрлі білім 

салаларын ұсынуы тиіс.Этика жөніндегі комитет мүшелерінің қатарына медицина 

саласындағы мамандар, заңтану саласындағы маман, өзінің бағалауларына, 

кеңестері мен шешімдеріне тәуелсіз, негізгі қызмет саласы медициналық ғылым 

саласы болып табылмайтын кемінде бір маман кіруі тиіс. Этикалық комитеттің 

құрамын университет ректоры бекітеді. 
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ЛЭК мүшелері жынысы мен жасы әртүрлі болуы тиіс, кәсіби қызмет саласы 

шектелмейді. 

ЛЭК мүшелері жеке қасиеттері бойынша, олардың мүдделері, этика ғылымы 

саласындағы білімі мен тәжірибесі негізінде, сондай-ақ ЛЭК-те жұмыс істеу үшін 

қажетті уақыт пен күш-жігер жұмсауға ұмтылысы мен келісімі негізінде таңдалады. 

Этика комитетінің мүшелері 3 (үш) жыл мерзімге және келесі мерзімге қайта 

сайлану мүмкіндігімен таңдалады. 

Этикалық комитет мүшеліктің үш жылдық кезеңінен кейін ішінара ротация 

жүргізуі керек, сонымен қатар оқу институтын құру арқылы этикалық комитеттегі 

кадрлардың сабақтастығын қамтамасыз етуге тырысу керек. 

Құрамын кеңейту және жаңа мүшелерін енгізу ДҰСК төрағасының шешімі 

бойынша жүргізіледі. ЛЭК мүшелері кандидатураларын мақұлдағаннан кейін ЛЭК 

құрамына жаңа мүшелер енгізіледі. 

ЛЭК төрағасы кандидатураларды талқылауды дайындайды: ЛЭК-тің барлық 

мүшелерінен олардың кандидатпен достастық ниетіне қатысты сұрайды, олардан 

аталған кандидаттардың келісімі туралы ақпарат алады не кандидаттардың өзінен 

ЛЭК құрамына енгізу мүмкіндігіне келісім алады, олардан кәсіби өмірбаяндарын 

(CV) сұратады. 

ЛЭК төрағасы кандидатураларға қатысты вето құқығына ие және мұндай 

шешімнің себептерін түсіндіруге міндетті емес. Бұл құқық ЛЭК төрағасына өзара 

құрмет пен сенім атмосферасын қамтамасыз ету, тілектестік және ЛЭК мүшелерінің 

әртүрлі пікірлері бойынша клиникалық зерттеулердің этикалық сараптамасын 

жүргізу кезінде жанжалды жағдайлардың алдын алу мақсатында беріледі. 

Кандидатураларды талқылау кандидатты ұсынған ЛЭК мүшесінің ұсынымы 

және кандидаттың кәсіби өмірбаяны негізінде жүргізіледі. ЛЭК құрамына енгізу 

мүмкіндігіне кандидаттың келісімі, тиісті клиникалық практика (GCP) ережелерін 

сақтауға, ЛЭК стандартты операциялық процедураларын (СОП) орындауға 

дайындығы, сондай-ақ өз деректерін (атын, кәсібін, лауазымын) жариялауға, 

құпиялылық туралы міндеттемеге қол қоюға келісімі талқылау шарты болып 

табылады. ЛЭК өз мүшелерінің біреуіне немесе бірнешеуіне кандидатпен талқылау 

кезінде туындаған мәселелерді анықтау үшін құпия әңгіме жүргізуді тапсыра алады. 

Осы мәселе бойынша ЛЭК шешімі ЛЭК отырысында консенсус жолымен 

қабылданады. ЛЭК-тің жаңа мүшелері мақұлданғаннан кейін төраға толықтыру 

күнін көрсете отырып, ЛЭК-тің тізімдік құрамына тиісті толықтыру енгізеді және 

бекітеді. 

Кандидаттардың тізімі мен кандидатураларды талқылау барысын ЛЭК 

мүшелері жария етпеуге тиіс, кандидаттардың кез келгеніне қатысты әдеп 

комитетінің теріс шешімдері, комитет мүшелерінің осы мәселе бойынша кез келген 

жеке пікірлері қатаң құпия болып табылады. 

ЛЭК-ке кірген кезде әрбір қатысушы жария етуге жатпайтын ақпараттың оған 

уәкілеттік берілмеген адамдардан құпия сақталуын қамтамасыз ететін құпиялылық 

туралы келісімге қол қоюы тиіс. 

ЛЭК мүшелері өздерінде бар қандай да бір мүдделер қақтығысы немесе 

қаржылық, кәсіптік немесе өзге де қатынастардағы мүдделіліктің қандай да бір 

дәрежесі туралы қарауға жататын қандай да бір жобада немесе ұсыныста көрсетуі 
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тиіс, ал ЛЭК қандай да бір мүдделер қақтығысы бар ЛЭК мүшелерінің талқылауға 

және талқылауға қатысу мүмкіндігі мен шарттарын айқындауы,ұсыныстарды 

қалыптастыруы тиіс. 

ЛЭК мүшелері тиісті дәлелдер болған жағдайда Комитеттің шешімі бойынша 

дисквалификациялануы мүмкін және осы дисквалификация процесі ЛЭК 

мүшелерінің дауыс беруі арқылы жүргізіледі. ЛЭК мүшелері өздерінің міндеттерін 

адал орындамаған жағдайда ЛЭК қалған мүшелерінің шешімімен құрамнан 

шығарылуы мүмкін: отырыстарға қатысудан жалтару, нақты клиникалық зерттеуге 

және/немесе ЛЭК отырыстарының барысына қатысты құпия ақпаратты жария ету, 

мүдделер қақтығысына байланысты шешімдер қабылдауға қатысудан жүйелі түрде 

(жылына шешімдердің 20%-дан астамы) бас тарту. 

ЭК мүшелері ЛЭК төрағасына тиісті өтініш бере отырып, өз қалауы бойынша 

құрамнан шыға алады. Өз еркімен кеткен немесе біліктілігінен айырылған ЛЭК 

мүшелері комитеттің жаңа мүшелерін тиісті тағайындау нәтижесінде ауыстырылуы 

мүмкін. 

Тәуелсіз кеңесшілер 

ЛЭК жекелеген зерттеу хаттамаларына немесе белгілі бір мәселелер бойынша 

тәуелсіз консультанттардың (сарапшылардың) пікіріне қатысты өз пікірлеріне 

сүйенуі мүмкін, алайда олардың дауысы шешуші емес, кеңесші болып табылады. 

Тәуелсіз консультантты нақты зерттеу бойынша сараптама жүргізу үшін 

жоғары мамандандырылған пәндер, Заңтану, Дін мәселелері және т.б. бойынша 

сарапшылар арасынан ӨЭК төрағасы тағайындай алады. 

Тәуелсіз Кеңесшілер этикалық сараптамаға тартылған кезде, ЛЭК мүшелері 

сияқты құпиялылық / мүдделер қақтығысы туралы келісімге қол қоюы тиіс. 

Этикалық комиссия мүшелері арасында міндеттерді бөлу 

Өзінің жауапкершілік саласына сәйкес СК-ның тиісінше жұмыс істеуін 

мынадай лауазымды адамдар қамтамасыз етеді: 

- Төраға 

- Төраға хатшысы 

- Хатшы 

Төраға кеңестерді ұйымдастыруға жауап береді, нақты зерттеу бойынша ЛЭК 

үшін спецификалық сараптама жүргізу үшін тәуелсіз консультанттарды шақырады. 

Төрағаның лауазымдық міндеттері 1-қосымшада берілген. 

Төрағаның орынбасары төраға болмаған кезде отырыстардың өткізілуіне және 

оған отырыстардың өткізілуіне көмек көрсетуге жауап береді. Төраға 

орынбасарының лауазымдық міндеттері 2-қосымшада келтірілген.Cекретарь 

отвечает за административный аспект деятельности комитета. 

Хатшы келесі функцияларды атқарады:  

1. әрбір алынған өтінім бойынша тиімді іс жүргізуді ұйымдастыру; 

2. істерді дайындау және жүргізу; 

3. ЛЭК тұрақты отырыстарын ұйымдастыру; 

4. күн тәртібін дайындау және отырыс хаттамаларын жүргізу; 

5. ЛЭК құжаттамасын және мұрағатын жүргізу 

6. ЛЭК мүшелерімен және өтінім беретін тұлғалармен байланысты жүзеге 

асыру; 
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7. ЛЭК персоналы мен мүшелерін даярлауды қамтамасыз ету; 

8. құжаттарды дайындауды, қарауды, қайта қарауды және таратуды 

ұйымдастыру 

9.  ЛЭК төрағасына оның құзыретіне жататын қызметке байланысты 

қажетті әкімшілік қолдауды қамтамасыз ету (мысалы, өтінім бойынша шешімді оны 

берушіге жеткізу); 

10. биомедициналық зерттеулерге қатысты этикаға қатысты өзекті және қазіргі 

заманғы мәселелер бойынша ақпаратты жаңартуды қамтамасыз ету 

Хатшыны ӨЭК мүшелері 3 жылға сайлайды, кейіннен қайта сайлануы мүмкін, 

бірақ бір-бірінен кейінгі үш мерзімнен артық емес. Хатшының лауазымдық 

міндеттері 3-қосымшада келтірілген. 

Этикалық комиссия мүшелерінің міндеттері мен жауапкершілік аясы 

 Комитет отырыстарына қатысу 

 Сараптамалық бағалауға ұсынылған зерттеулерге қатысты ұсыныстарды 

қарау, талқылау, рецензиялау 

 Жағымсыз құбылыстардың ауыр жағдайлары туралы есептерді қарау. 

 Зерттеу барысы туралы есептерді зерттеу және ағымдағы зерттеулерді 

бақылау. 

 Соңғы зерттеу есептерін және олардың нәтижелерін бағалау. 

 Құжаттардың құпиялығын қамтамасыз ету және оларды ЛЭК 

отырыстарында талқылау 

  Мүдделер қақтығысы туралы хабарландырулар. 

 Биомедициналық зерттеулер саласында білім беру іс-шараларын 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысу. 

ЛЭК мүшесінің лауазымдық міндеттері 4-қосымшада келтірілген. 

Кворум бойынша талаптар 

ЛЭК отырысы өткізілуі мүмкін және оның шешімдері отырысқа ЛЭК 

құрамының 50% қатысқан жағдайда жарамды болып саналады. 

Этика жөніндегі комиссияны тарату 

ЛЭК Университета ректорының шешімімен таратылады. 

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; 
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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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ЛЭК төрағасының лауазымдық нұсқаулығы 

 

1. Осы комиссия құрылған ұйым басшысының бұйрығымен тағайындалатын 

Денсаулық сақтау, ғылым, өнер, құқық саласындағы тәуелсіз маман немесе діни 

конфессияның, үкіметтік емес ұйымның және қоғамдық бірлестіктердің өкілі ӨЭК 

төрағасы болып табылады. 

2. Комиссия төрағасы өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы 

Президенті мен Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 мамырдағы №392 бұйрығымен 

бекітілген тиісті клиникалық практика стандартын, ВМА Хельсинки декларациясын, 

ЮНЕСКО-ның биоэтика және адам құқықтары туралы жалпыға бірдей 

декларациясын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілерін басшылыққа алады. Этика бойынша жергілікті комитеттің ережелерімен, 

сондай-ақ осы лауазымдық нұсқаулықпен. 

3. Комиссия төрағасы мынадай лауазымдық міндеттерді орындайды: 

1) этикалық сараптаманы ұйымдастыру және отырыс өткізу бойынша жалпы 

басшылықтың негізінде жүзеге асырады; 

2) нақты зерттеу бойынша ЛЭК үшін сараптама жүргізуге тәуелсіз кеңесшілерді 

шақырады; 

3) ЛЭК отырыстарына қатысады; 

4) сараптамалық бағалауға ұсынылған зерттеулерге қатысты ұсыныстарды 

қарайды, талқылайды, рецензиялайды; 

5) құжаттардың құпиялылығын және оларды ЛЭК отырыстарында талқылауды 

қамтамасыз етеді  

6) ЛЭК қызметі туралы жыл сайынғы есепті келіседі; 

7) комиссияның жұмыс жоспарын және этикалық сараптаманы ұйымдастыруға 

байланысты басқа да құжаттарды бекітеді; 

8) комиссия мүшелерінің функционалдық міндеттерін бөледі және олардың 

орындалуын бақылайды, төрағаның орынбасары мен хатшыны тағайындайды; 

9) ЛЭК құрамына енгізу үшін кандидатуралар ұсынады; 

10) биомедициналық зерттеулер саласында білім беру іс-шараларын 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысады; 

11) биоэтика жөніндегі орталық комиссияға этикалық сараптама рәсімін жүргізуді 

жетілдіру, ЛЭК жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді.  
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                                                                                                                            ПФ/02-002/01.0 

 

ЛЭК төрағасының орынбасарының лауазымдық нұсқаулығы 

 

1. ЛЭК төрағасының орынбасары денсаулық сақтау, ғылым, өнер, құқық 

саласындағы тәуелсіз маман немесе ЛЭК төрағасы болып тағайындалатын діни 

конфессияның, үкіметтік емес ұйымның және қоғамдық бірлестіктердің өкілі болып 

табылады. 

2. Комиссия төрағасының орынбасары өз қызметінде Қазақстан 

Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, 

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 

мамырдағы №392 бұйрығымен бекітілген тиісті клиникалық практика стандартын, 

ВМА Хельсинки декларациясын, ЮНЕСКО-ның биоэтика және адам құқықтары 

туралы жалпыға бірдей декларациясын, Қазақстан Республикасының өзге де 

нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасының зерттеу этикасы 

жөніндегі жергілікті комитеттің актілерімен, қағидаларымен, сондай-ақ осы 

лауазымдық нұсқаулықты басшылықққа алады. 

3. Комиссия төрағасының орынбасары мынадай лауазымдық міндеттерді 

орындайды: 

1) ЛЭК төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін атқарады; 

2) төраға болмаған жағдайда отырыстар өткізеді, отырыстардың 

хаттамаларына, сондай-ақ ЭСК қызметіне қатысты өзге де құжаттарға қол қояды; 

3) нақты зерттеу бойынша ЛЭК үшін сараптама жүргізу үшін тәуелсіз 

консультанттарды шақырады; 

4)  ЛЭК отырыстарына қатысады; 

5) сараптамалық бағалауға ұсынылған зерттеулерге қатысты ұсыныстарды 

қарайды, талқылайды, рецензиялайды; 

6) құжаттардың құпиялылығын және оларды ЛЭК отырыстарында талқылауды 

қамтамасыз етеді; 

7) ЛЭК қызметі туралы жыл сайынғы есепті дайындау; 

8) биомедициналық зерттеулер саласында білім беру іс-шараларын 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысады; 

9) биоэтика жөніндегі орталық комиссияға этикалық сараптама рәсімін 

жүргізуді жетілдіру, ЛЭК жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді. 
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Биоэтика жөніндегі жергілікті комиссия хатшысының лауазымдық 

нұрсқаулығы 

1. Биоэтика жөніндегі жергілікті комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) хатшысы 

Денсаулық сақтау, ғылым, өнер, құқық саласындағы тәуелсіз маман немесе діни 

конфессияның, үкіметтік емес ұйымның және қоғамдық бірлестіктердің өкілі болып 

табылады, оны Комиссияның төрағасы тағайындайды. 

2. Комиссия хатшысы өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 мамырдағы 

№392 бұйрығымен бекітілген тиісті клиникалық практика стандартын, ВМА 

Хельсинки декларациясын, ЮНЕСКО-ның биоэтика және адам құқықтары туралы 

жалпыға бірдей декларациясын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерін басшылыққа алады., Комиссия туралы ереже, сондай-ақ осы 

лауазымдық нұсқаулық 

3. Комиссия хатшысы мынадай лауазымдық міндеттерді орындайды: 

1) әрбір алынған өтінім бойынша тиімді іс жүргізуді ұйымдастыру; 

2) істерді дайындау және жүргізу; 

3) зерттеулердің деректер базасын уақтылы енгізу және құжаттардың түсуіне 

қарай жаңарту; 

4) мүшелер арасында тиісті құжаттарды таратуды, күнтізбелік жоспарлауды 

және кворумды қамтамасыз етуді қоса алғанда, Комиссияның тұрақты отырыстарын 

ұйымдастыру; 

5) күн тәртібін дайындау және отырыс хаттамаларын жүргізу; 

6) Комиссия мен мұрағат құжаттарын жүргізу; 

7) подготовка ежегодного отчета о деятельности Комиссии; 

8) комиссия мүшелерімен және өтінім беретін тұлғалармен байланысты жүзеге 

асыру; 

8) комиссия мүшелерімен және өтінім беретін тұлғалармен байланысты жүзеге 

асыру; 

10) персоналды және Комиссия мүшелерін даярлауды қамтамасыз ету; 

11) организация подготовки, рассмотрения, пересмотра и рассылки документов; 

12) комиссияға, оның төрағасына оның құзыретіне жататын қызметке 

байланысты қажетті әкімшілік қолдауды қамтамасыз ету; 

13) ұйым сайтында комиссия туралы ақпаратты жаңарту. 
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Биоэтика жөніндегі жергілікті комиссия мүшесінің лауазымдық 

нұрсқаулығы 

1. Биоэтика жөніндегі жергілікті комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) мүшесі 

денсаулық сақтау, ғылым, өнер, құқық саласындағы тәуелсіз маман немесе діни 

конфессияның, үкіметтік емес ұйымның және қоғамдық бірлестіктердің өкілі болып 

табылады, ол осы Комиссия құрылған ұйым басшысының бұйрығымен 

тағайындалады. 

2. Комиссия мүшесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы 

Президенті мен Үкіметінің актілерін, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 мамырдағы №392 бұйрығымен 

бекітілген тиісті клиникалық практика стандартын, ВМА Хельсинки декларациясын, 

ЮНЕСКО-ның биоэтика және адам құқықтары туралы жалпыға бірдей 

декларациясын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілерін басшылыққа алады. Комиссия туралы Ережені, сондай-ақ осы лауазымдық 

нұсқаулықты басшылыққа алады. 

3. Комиссия мүшесі мынадай лауазымдық міндеттерді орындайды: 

1) отырыстар кестесіне сәйкес Комиссия отырыстарына қатысады; 

2) сараптамалық бағалауға ұсынылған зерттеулерге қатысты ұсыныстарды 

қарайды, талқылайды, рецензиялайды; 

3) құжаттардың құпиялылығын және оларды Комиссия отырыстарында 

талқылауды қамтамасыз етеді; 

4) комиссияның қызметі туралы жыл сайынғы есепті келіседі;; 

5) биомедициналық зерттеулер саласында білім беру іс-шараларын 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысады; 

6) биоэтика жөніндегі орталық комиссияға этикалық сараптама рәсімін жүргізуді 

жетілдіру, комиссия жұмысын ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді.  



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/002/01.0 12 беттің 11-ші беті 

 

 

ПФ/05-002/01.0 

Танысу парағы 
 

№ Аты-жөні Қызметі Уақыт Қол 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

Зерттеу этикасы бойынша жергілікті комиссиясы (ЛЭК) 

СОП коды: СОП/002/01.0 12 беттің 12-ші беті 

 

 

ПФ/06-002/01.0 
 

Өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу парағы 

 

 

 

 

 

Бөлім Өзгерістерді/толықтыруларды 

бекіту туралы құжат, нөмірі, 

атауы 

Аты-жөні/ 

бөлімше 

Қол 

Нұсқа  Бөлімнің 

нөмірі, 

атауы 

Пункт 

нөмірі 

Енгізілген 

өзгерістердің 

сипаттамасы 

   

       
       
       
       
       
       
       
       


