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                                     1. Жалпы ережелер. 

1. Осы Ереже «Ұлттық ғылыми онкология орталығы» ЖШС этика 
мәселелері жөніндегі Жергілікті этикалық комиссиясының (бұдан әрі - ЖЭК) 
функциялары мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
және «Ұлттық ғылыми онкология орталығы» ЖШС (бұдан әрі - ҰҒОО) ішкі 
құжаттарына сәйкес әзірленді. 

            2. Орталықтың жергілікті Этикалық комиссиясы (ЖЭК) құрамына 
жетекші ғылым мамандары, сыналушылар мен зерттеушілердің құқықтарын, 
қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қорғауды, клиникалық зерттеудің/сынаудың 
барлық кезеңдерінде, сондай-ақ олар аяқталғаннан кейін даулы мәселелер 
туындаған жағдайларда клиникалық зерттеу/сынақ материалдарын этикалық 
және адамгершілік-құқықтық бағалауды жүзеге асыратын қоғамдық 
ұйымдардың өкілдері кіретін орталықтың тәуелсіз сараптамалық органы болып 
табылады. 

           3. Комиссия өз жұмысында: Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі кодексін, эксперименттік және басқа да ғылыми 
мақсаттарда пайдаланылатын омыртқалы жануарлардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі Еуропалық конвенциясын (1986 ж.); Адам құқықтары және 
биомедицина туралы конвенцияны (1997 ж.); биомедициналық зерттеулерге 
сараптама жүргізетін этика жөніндегі комитеттің Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының Хельсинки декларациясын (2000 ж.); Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 27 мамырдағы «Тиісті фармацевтикалық практикаларды бекіту туралы» 
№ 392 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11506 болып тіркелген) бекітілген тиісті клиникалық практика 
стандартын (GCP), Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 2 сәуірдегі № 142 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16768 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 142 
бұйрық) бекітілген Медициналық-биологиялық эксперименттерді, клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулерді жүргізу қағидаларын, 
сондай-ақ клиникаға дейінгі және клиникалық базаларға қойылатын 
талаптарын, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 20 мамырдағы № 272 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9538 болып тіркелген) 
бекітілген Диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа 
әдістерін қолдану қағидаларын (бұдан әрі – № 272 бұйрық) және осы Ережені 
басшылыққа алады. 

                                      2. ЖЭК мақсаттары 

 
            4. Биомедициналық зерттеулерге қатысатын адамның құқықтары мен 
еңбегін қорғау. 



           5. Зерттеушілердің құқықтары мен мүдделерін қорғау. 
           6. Омыртқалы жануарлардың құқықтарын қорғау. 
 
 
                                    3. ЖЭК міндеттері мен функциялары 
 
          7. ЖЭК міндеттері: 
             1) зерттеу құжаттарына тәуелсіз сараптама жүргізу; 
             2) зерттеуді жоспарлау және жүргізу кезеңдерінде қауіпсіздікті тәуелсіз 
бағалау және адам құқықтарын сақтау; 
             3) клиникалық зерттеу бағдарламасының тиісті клиникалық және 
ғылыми практика стандарттарына, сондай-ақ зерттеушілердің біліктілігіне 
және осы зерттеуді жүргізетін денсаулық сақтау ұйымының техникалық 
жарақтануына сәйкестігін бағалау; 
             4) биомедициналық зерттеулер жүргізу кезінде халықаралық және 
ұлттық этикалық нормалардың сақталуын бағалау; 
             5) биологиялық және медициналық этика мәселелер жөніндегі 
құжаттарды әзірлеуге қатысу. 
          8. ЖЭК негізгі функциялары: 
            1) қаржыландыру көзіне қарамастан, қолданбалы және іргелі сипаттағы 
Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-техникалық бағдарламалар 
жобаларына этикалық сараптама ұйымдастыру; 
            2) магистранттардың, докторанттардың клиникаға дейінгі (клиникалық 
емес), клиникалық зерттеулер материалдарына, диссертациялық жұмыстарына 
адамгершілік-этикалық және құқықтық сараптама; республикалық және 
мемлекетаралық зерттеулер жүргізу кезінде жаңа медициналық 
технологияларды, дәрілік заттарды, тамаққа биологиялық активті қоспаларды, 
медициналық техника мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды, аурулардың 
профилактикасының, диагностикасының және оларды емдеудің жаңа 
құралдары мен әдістерін қолдана отырып, медициналық-биологиялық 
эксперименттер жүргізу; 
          3) зерттеулер мен медициналық-биологиялық эксперименттерді жүргізу 
барысында және (немесе) аяқталғаннан кейін туындаған даулы мәселелерді 
қарау; 
               4) кеңестер, конференциялар, симпозиумдар өткізу; 
               5) ғылым саласындағы басқа да республикалық және халықаралық 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау болып табылады. 
           9. Өз қызметінде ЖЭК адамдардың дәрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың әсерін зерттеумен байланысты кез келген ғылыми-зерттеу 
жұмысы клиникалық зерттеу/сынақ болып табылатындығын және оған 
қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс екендігін негізге алады: 



              1) жоспарланған ғылыми-зерттеу жұмысы міндетті түрде комиссиямен 
мақұлданады; 
              2) зерттеу субъектісі ретінде адамды тарта отырып, кез келген 
биомедициналық зерттеу/сынақ сыналушының немесе оның заңды өкілінің 
жазбаша хабардар етілген келісімін алғаннан кейін ғана жүргізілуі мүмкін; 
              3) азамат оны жүргізудің кез келген кезеңінде зерттеуден/сынақтан бас 
тартуға құқылы; 
              4) егер жоспарланып отырған ғылыми жұмыстың мақсаты жаңа 
көрсетілімдерді, мөлшерлеу режимдерін, тіркелген дәрілік препараттарды 
енгізу жолдарын не диагностика мен емдеудің жаңа әдістерін зерделеуді қоса 
алғанда, жаңа дәрілік затты немесе медициналық бұйымды зерделеу болған 
жағдайда, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің рұқсатын алу қажет болады; 
             5) зерттеу/сынақты жоспарлау кезінде «осал пациенттерге» ерекше 
назар аудару керек. 
 
 
                                     4. Комиссияның өкілеттіктері 
 
        10. Ұсынылған құжаттар мен деректерді сараптау нәтижелері бойынша, 
комиссияның өкілеттігі: 
              1) жаңа технологияларға, дәрілік заттарға клиникалық зерттеулер 
жүргізуді мақұлдау; 
              2) клиникалық зерттеу материалдарына жұмыс тәртібімен өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу ұсынумен жаңа технологияларға немесе дәрілік затқа 
клиникалық зерттеулер жүргізуді мақұлдау; бұл жағдайда қорытынды 
қойылған сұрақтарға жауап бергеннен кейін беріледі; 
             3) Этика жөніндегі комиссияның кезекті отырысында клиникалық 
зерттеу материалдарын кейіннен қарай отырып, ескертулерді жойғанға дейін 
ауытқу; 
             4) клиникалық зерттеу жүргізуді ұсынбауға міндетті. 
         11. Қорытынды өтініш берушіге белгіленген мерзімде беріледі. Өтініш 
берушінің сараптама нәтижелерімен келіспеушіліктер туындаған жағдайда, 
Этика жөніндегі комиссия өтініш берушінің өзінің қатысуымен және тәуелсіз 
сарапшыларды тарта отырып, клиникалық зерттеу материалдарын қайта 
қарайды. Комиссияның әрбір тәуелсіз сарапшысы сараптама және талдау 
нәтижелеріне өзінің мүдделі еместігі туралы актіге қол қояды. 
 
                                 5. Комиссияның мүшелігі және құрамы 
 
         12. Комиссияның құрамы пәнаралық негізде қалыптастырылады және 
Орталықтың басқарма төрағасының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның 
бұйрығымен бекітіледі. 



        13. Комиссия Комиссия төрағасынан, төраға орынбасарынан, жауапты 
хатшыдан және комиссия мүшелерінен (5 адамнан кем емес) тұрады, олар 
тағайындау мерзімін ұзарту мүмкіндігімен 3 жыл мерзімге тағайындалады. 
Мүшені қайта тағайындау саны шектелмеген. Құрамды жаңарту ЖЭК 
қызметіндегі сабақтастықты және бір қалыпты ауысуларды қамтамасыз ету 
үшін ішінара ротациялау әдісімен тұрақты негізде жүзеге асырылуы тиіс. 
 
        14. Хатшылық төрағасының/вице-төрағасының, мүшелері мен 
қызметкерлерінің лауазымдық міндеттері стандартты операциялық 
рәсімдерде/ЖЭК құжаттарында жазылған. 
        15. Комиссия Төрағасының функциялары: 
            1) Комиссия отырыстарын ұйымдастыруға, шақыруға және өткізуге 
жауап береді; 
            2) тәуелсіз консультанттарды нақты зерттеу бойынша ерекше сараптама 
жүргізуге шақырады; 
       16. Комиссия хатшысының функциялары: 
           1) комиссияны ұйымдастыру және іс жүргізу; 
           2) комиссия мүшелерін хабардар ету және отырыстарға шақыру; 
           3) күн тәртібін дайындау және комиссия отырыстарының хаттамаларын 
ресімдеу; 
           4) комиссия құжаттарын жүргізу және жедел сақтау; 
           5) комиссия мүшелерімен және өтінім беретін тұлғалармен байланысты 
жүзеге асыру; комиссия отырыстарына қажетті материалдарды дайындау; 
           6) басшылықтың және басқа құжаттарды әзірлеуді, қарауды, қайта 
қарауды және таратуды ұйымдастырады; 
           7) ғылыми зерттеулер этикасына қатысты тиісті қазіргі заманғы 
мәселелер бойынша ақпаратты жаңартуды қамтамасыз ету. 
        17. Комиссия құрамы комиссияда жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі 
бар қызметкерлер мен сарапшылар қатарынан қалыптастырылады.  
        18. Комиссия құрамына зерттеушілер мен Тапсырыс берушіге тікелей 
тәуелді емес тұлғалар кіреді. Әртүрлі зерттеулердің ғылыми, медициналық 
және этикалық аспектілері бойынша зерттеу, құқықтық біліктілігі және жұмыс 
тәжірибесі бар адамдар, сондай-ақ жұртшылық пен басқа да ұйымдардың 
өкілдері комиссия мүшелері бола алады. Эксперимент және (немесе) зерттеу 
жүргізуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар 
Тапсырыс беруші (бұдан әрі-Тапсырыс беруші) болып табылады.  
         19. ЖЭК нақты мәселелер бойынша консультациялар немесе клиникалық 
зерттеулер мен медициналық-биологиялық эксперименттер материалдарына 
сараптама жүргізу үшін тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқылы. ЖЭК-тің әрбір 
тәуелсіз сарапшысы құпиялылықты сақтау және ЖЭК қарауына келіп түсетін 
материалдарды сараптау және талдау нәтижелеріне өзінің мүдделі еместігі 
туралы келісімге қол қояды. 



        20. ЖЭК мүшелері сараптама жүргізу кезінде этикалық нормалардың 
сақталуына және жүктелген функциялардың орындалуына дербес жауапты 
болады. 
        21. ЖЭК мүшелігі мерзімінен бұрын, өз еркімен отставкаға кету түрінде 
немесе өз функцияларын тиісінше орындамаған жағдайда мүшелікті біржақты 
тәртіппен жою түрінде тоқтатылуы мүмкін. 
        22. ЖЭК қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді қоғам жүзеге асырады. 
        23. Комиссиядаға мүшелік Орталықтың басқарма төрағасының немесе 
оның уәкілетті тұлғасының бұйрығы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы 
мүмкін. 
 
 
                                   6.  Комиссияның жұмыс регламенті 
 
       24. ЖЭК отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі және егер оған оның 
мүшелерінің кемінде 2/3 қатысса, заңды болып саналады; 
       25. Жоспарланып отырған клиникалық зерттеуге қатысатын ЖЭК мүшелері 
ұсынылған клиникалық зерттеу материалдарын талқылауға тартылмайды және 
дауыс беруге жіберілмейді; 
       26. Комиссияның барлық мүшелері мен хатшылық кез келген ЖЭК-ке 
құпия ақпарат ретінде келетін ақпарат. Талқылау комиссияның талқылаулары 
құпия болып табылады, сондықтан комиссия мүшелері, егер бұған рұқсат 
болмаса, жиналыс кезінде нақты жоба немесе зерттеуші туралы не айтылғанын 
басқа адамдармен талқыламауы тиіс. 
        27. Тәуелсіз кеңесшілер мен сыртқы сарапшылар ақпараттың 
құпиялылығын сақтауы керек. ЖЭК (төраға мен хатшылық) пен зерттеушілер, 
ұйым әкімшілігі және басқа серіктестер арасындағы ресми байланыс арналарын 
пайдалану ең жақсы тәжірибе болып табылады. 
         28. Этика жөніндегі комиссияның шешімдері жай көпшілік дауыспен 
қабылданады комиссия мүшелері ашық дауыс беру арқылы кворум және 
хаттамалармен ресімделеді. Комиссияның әрбір мүшесі бір дауыс беруге 
құқылы. Дауыс беру құқығы басқа адамдарға берілмейді. Дауыстар тең болған 
жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 
Отырыстар мен Этика жөніндегі комиссияның ұсынымдарына төраға мен 
хатшы қол қояды. 
        29. Барлық құжаттар сақталуы мен құпиялылығын қамтамасыз ететін 
тәртіпке сәйкес сақталуы тиіс. Бұл зерттеуге қатысушылар мен зерттеуші 
туралы мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуді, сондай-ақ ғылыми 
зерттеулердің этикалық сараптамасы жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуді 
білдіреді. 
         1) қағаз құжаттарды құлыпталатын картотекалық шкафтарда сақтау керек, 



тек хатшылық пен ЖЭК қол жеткізе алады. Олар хатшылықтың арнайы 
кеңсесінде орналасуы керек, ол да құлыпталады. 
        2) Электрондық құжаттар қол жетімділігі шектеулі жүйелерде сақталуы 
керек. Сонымен қатар, зерттеуге қатысушыларды анықтай алатын ақпаратты 
қамтитын кез-келген файлдар парольмен қорғалуы керек. 
      30. Зерттеу аяқталғаннан кейін 3 жыл бойы құжаттарды сақтау ұсынылады, 
содан кейін әр зерттеу үшін бас зерттеушінің рұқсатымен барлық файлдарды 
сенімді түрде жойылуы тиіс. 
      31. ЖЭК қызметі ғылыми және клиникалық зерттеулер жүргізу бойынша 
ҰҒОО басқармасы әзірлеген және бекіткен стандартты операциялық 
рәсімдермен регламенттелген. 
      32. ЖЭК Қоғамда қабылданған іс жүргізу тәртібіне сәйкес қажетті 
құжаттаманы (стандартты рәсімдер, комиссия мүшелерінің тізімі, 
отырыстардың хаттамалары, дәрілік заттарды клиникалық зерттеу 
материалдары, есептер және т. б.) жүргізеді және сақтайды. 
 
 
                    7. Комиссияның құқықтары мен міндеттері. 
 
      33. Комиссияның құқықтары: 
         1) Тапсырыс берушіден клиникалық зерттеуге немесе сынауға, клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) сынаққа (зерттеуге) қатысты кез келген ақпаратқа, 
егер Комитеттің пікірі бойынша бұл ақпарат сыналушылардың құқықтарын, 
қауіпсіздігін және/немесе әл-ауқатын қорғау дәрежесін елеулі арттыруға 
мүмкіндік берсе, зерттеу немесе сынақ туралы қосымша мәліметтерге сұрау 
салуды жүзеге асыруға міндетті;  
        2) әртүрлі салалардағы мамандар болып табылатын басқа тәуелсіз 
сарапшылардан және консультанттардан көмек сұрауға; 
       3) өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша түсініктемелер, ұсынымдар, 
нұсқаулар беруге және шешімдер қабылдауға құқылы; 
       4) Комиссия туындаған даулы мәселелер бойынша оны жүргізуге жазбаша 
қорытынды бергенге дейін сыналушыны зерттеуге немесе сынаққа енгізуге жол 
бермеу; 
             5) Комиссияның қызметін құжаттау, отырыстардың тәртібін айқындау, 
отырыстардың хаттамаларын жүргізу, оның мүшелерін алдағы отырыстар 
туралы құлақтандыру, сондай-ақ отырыстарды ұйымдастыру. 
            6) Осы Ережеде көзделген функцияларды сапалы және уақтылы 
орындау; 
            7) Комиссияның жүктелген міндеттері мен функцияларын орындау 
жөніндегі қызметін ұйымдастыруды қамтуға тиіс. 
 
 



                                  8. Қорытынды ережелер 
 
        34. Этика жөніндегі комиссия өз қызметінің нәтижелері бойынша жыл 
сайын есеп жасайды және ғылыми кеңесте тыңдайды; 
        35. Осы Ереже Орталықтың барлық мүдделі қызметкерлерінің орындауы 
үшін міндетті болып табылады. 
        36. Ережеге өзгерістер және/немесе толықтырулар Басқарма төрағасының 
бұйрығымен енгізіледі. 


