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2. Негізгі ережелер 

 

1.1. «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі мәтінде – «ҚМУ» КеАҚ) биоэтика жөніндегі 

комитет туралы ереже (бұдан әрі мәтінде – «Комитет») сыналушы мен 

сынаушы қауіпсіздігі мен амандығын, құқықтарын қорғауды, сондай-

ақ, нысандары адам және жануар болып табылатын ғылыми 

зерттеулердің материалдарына этикалық және адамгершілік-құқықтық 

баға беруді жүзеге асыратын кеңес органы болып табылады.  

1.2.  Комитет өз қызметінде тиісті клиникалық тәжірибе бойынша 

мемлекеттік стандартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында 

нормативті-құқықтық актілерде көрсетілген Дүниежүзілік 

медициналық қауымдастықтың Хельсинки декларациясының этикалық 

принциптерін басшылыққа алады.  

1.3.  Комитет өз қызметін осы ережеге сәйкес және әкімшілік – басқару, 

ведомоствалық, ұжымдық, қаржылық – экономикалық ықпалынан 

тәуелсіз және тиімділігі негізінде жүзеге асырады.  

1.4.   Комитет құрамы 3 жылғы қызметтік мерзіміне Стратегиялық даму 

және ғылым жөніндегі проректорымен келісілгеннен кейін, «ҚМУ» 

КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректорымен бекітіледі.  

1.5.  Комитеттің қызметі оқу жылына өңделген, жұмыс жоспарына сәйкес 

және жүйелі түрде іске асырылады.  

1.6.  Шешімдерді қабылдау және ағымдағы жұмыстарды талдау үшін тоқсан 

сайын Комитеттің отырысы болады. Этикалық қағидаттарға олардың 

сәйкестігі жөнінде ғылыми зерттеулердің сараптамасының 

мәселелеріне арналған шешім консенсуспен қабылданады. Комитет 

мүшелерінің 2/3 бөлігі дауыс берсе, Комитет қызметінің ұйымдастыру 

мәселелері бойынша шешім қабылданды деп саналады.  

1.7.  Биоэтика бойынша комитет биомедициналық зерттеулер сараптамасын 

жүргізетін этикалық комиттерге жасалған ұсыныстарға негізделген 

жеке стандартты  операциялық жұмыс процедураларын әзірлейді. 

Стандартты операциялық процедуралар Қазақстан Республикасының 

Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, денсаулық сақтау 

саласындағы нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан 

Республикасының «Клиникалық тәжірибе», «Зертханалық тәжірибе» 

Мемлекеттік стандарттары, Дүниежүзілік медициналық ассоциацияның 

Хельсинкалық декларация, Адам құқығы және биомедицина 

Конвенциясы, биомедициналық зерттеулердің сараптайтын этика 

бойынша комитеттерге Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ұсыныстары, эксперименталды және басқа ғылыми мақсатта 
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пайдаланылатын омыртқа жоталы жануарлардың құқықтарын қорғау 

бойынша Еуропалық конвенцияға жүктеліп дайындалады.  

 

3. Негізгі міндеттері 

 

2.1.  Клиникалық зерттеулерге, медико-биологиялық ғылыми тәжірибеге 

қатысатын тұлғалардың құқықтары мен қызушылығын, 

денсаулықтарын қорғау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

кепілдігі. Осал субъектілермен жүргізілетін зерттеулерге аса көңіл 

бөлінеді.  

2.2.  Ғылыми тәжірибенің нысаны болып табылатын жануарлардың 

құқықтарын қорғау.  

2.3.  Клиникалық және зертханалық тәжірибені іске асыратын адал 

зерттеушілерді қорғау және этика мәселелері бойынша кеңес беру.  

2.4.  Жоспарланған, ағымдағы және аяқталған клиникалық және 

эксперименттік зертеулерді адамгершілік– құқықтық және этикалық 

бағалауды жүзеге асыру.  

2.5.  Клиникалық және эксперименттік зерттеулерді бастау, жүргізу 

барысында немесе аяқталғаннан кейін болған даулы мәселелерді 

қарастыру.  

2.6.  Жануарларға ғылыми эксперименттер жүргізуде мүмкіндіктер мен 

мақсаттылық, этикалық мәселелерді, жануарға келтірілген зиянның 

негізділігі және оның деңгейін барынша азайтуды қарастыру.  

 

4. Құрылымы және ұйымдастырылуы 

 

3.1.  Комитет құрамына төраға, төраға орынбасары, техникалық хатшы және 

комитет мүшелері кіреді.  

3.2.  Комитеттің ағымдағы жұмысын Комитет төрағасы және орынбасар 

басқарады.  

3.3.  Комитеттің комисия мүшесі құрамынан ББК хатшы тағайындалып  

Комитеттің әкімшілік жұмысына жауапты, Комитеттің отырыстарын 

ұйымдастырады, ББК мүшелерімен және өтініш берушілермен қарым-

қатынас жүргізеді, биомедициналық зерттеулер бойынша биоэтика 

тұрғысында ақпараттың жаңалануын қамтамасыз етеді.  

3.4.  Комитет мүшелері Басқарма төрағасы – Ректордың, Стратегиялық даму 

және ғылым жөніндегі проректордың ұсынысы бойынша 3 жылға 

сайланады. Өкілеттікті мерзімінен бұрын тоқтату, Комитет 

мүшелерінің пікірі Комитет өзінің бастамасы бойынша жүзеге 

асырылады. Комиссия мүшелерін алмастыру екі жыл жұмыс 

жасағаннан кейінгі мерзімнен кешіктірмей жүргізіледі.  
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3.5.  Комитет құрамына зерттеушілер және тапсырысшылар қатарынан 

тәуелді емес тұлғалар кіреді. Сәйкес біліктілігі бар және әр түрлі 

зерттеулердің ғылыми, медициналық және этикалық аспектілері 

эксперттік бағалау бойынша жұмыс өтілі бар тұлғалар Комитет 

комиссиясы мүшелері бола алады.  

3.6.  Комитет құрамына ғылыми қызметті жүзеге асыратын, жақтық 

ұйымның өкілдері (аффиллир емес мүше) өкілдер және ғылыми 

зерттеулермен шұғылданбайтын қоғам өкілдері (мамандығы бойынша 

заңгер, қоғам қайраткері, үкіметтік емес ұйымның өкілдері) енгізу 

болып табылады.  

3.7.   Комитет құрамындағы мүшелердің санатын көрсететін тізімін жасайды.  

3.8.  Клиникалық зерттеуге қатысты сұрақтар (талқылау) бойынша Комитет 

мүшелеріне, яғни зертеуге қатыспайтын және спонсорлық етпейтін 

қатысушылар дауыс бере алады.  

3.9.  Зерттеушілердің өтініштерін қарастырудың тәртіптері және ережелері, 

Комитет мүшелерімен жүргізілген сараптамалар, Комитет мүшелерінің 

ротациялары, Комитет құрамынан шығаружәне дисквалификациялау; 

жоспарланған және жүргізілген зерттеулердің этикалық нормаға сәйкес 

бағалаудың критерийлері; құпиялылықтың сақталу қағидаттары мен 

ережелері; іс жүргізудің мәселелері стандарттық операциялық жұмыс 

тәртібімен сипатталуы керек.  

3.10.  Комитет өзінің қызметі нәтижелері бойынша жыл сайын ЖОО 

басшылығына ұсыну үшін есеп дайындайды. Комитеттің комисия 

мүшесіне кірмейтін іс қағаздарын жүргізу техникалық хатшыға 

жүктеледі.   

 

5. Функциялары 

 

4.1.  Клиникалық зерттеулер мен медико-биологиялық эсперименттерді, 

сондай – ақ, олардың құрамы және стандарттық операциялық 

тәртіптерін этикалық бағалау.  

4.2.  Әдістемелік көмек беру, этика мәселелері бойынша зерттеушілерге 

кеңес беру және оқыту.  

4.3.  Этикалық бағалау үдерісін жетілдіру бойынша шараларды өңдеу және 

іске асыру.  

4.4.  Қолданбалы және күрделі сипаттағы ғылыми – техникалық 

бағдарламаларды қаржыландыру көздерінен тәуелсіз этикалық 

сараптамасын ұйымдастыру.  

4.5.  Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) сынақтарды (зерттеулерді), 

клиникалық зерттеудерді және медико – биологиялық тәжірбиелерді 

жаңа медициналық технологияларды қолданумен, емдік дәрі – 
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дәрмектерді, тамаққа биологиялық активтік қосымшаларды, 

медициналық техникаларды және медициналық қолданыстағы 

өнімдерді, жаңа құралдарды және алдын алу әдістерін, мемлекетаралық 

мульти-орталық зерттеулерді жүргізу кезіндегі ауруларды емдеу және 

диагнозын қою материалдарын этикалық және өнегелік – құқықтық 

сараптамаларын жүргізу.  

4.6.  Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) сынақтарды (зерттеулерді) 

жүргізуде, клиникалық зерттеудерді және медико – биологиялық 

тәжірбиелерді олардың мөлшерленген тиімділігін анықтаумен және 

мемлекетаралық мульти-орталықлық зерттеулерді жүргізу кезіндегі 

емдік дәрі – дәрмектердің биоэтикалық қөзқарастарының қажеттілігін 

белгілеу.  

4.7.  Мемлекетаралық мульти-орталықтық зерттеулерді жүргізу кезіндегі 

клиникалық зерттеулерді және жаңа технологиялармен медико – 

биологиялық сараптамаларды жүргізудің мақсаттылығы туралы 

қорытынды дайындау.  

4.8.  Мемлекетаралық мульти-орталықтық зерттеулерді жүргізу кезінде 

зерттеуге қатысушылар үшін, зерттеушілер мен басқа да мүдделі 

тараптарға маңызды жанама реакциялар немесе қауіп – қатерлер 

туралы хабарлау.  

4.9.  Клиникалық зерттеулер мен медико – биологиялық сараптамаларды 

бастау, жүргізу барысында немесе аяқталғаннан кейін пайда болған 

мәселелерді қарастыру.  

4.10.  ҚР ӘДДМ этика мәселелері бойынша Орталық комиссиясымен, 

денсаулық сақтау саласындағы өкілетті ұйымның рұқсатымен басқа да 

осы саладағы республикалық және халықаралық ұйымдармен өзара 

әрекеттесу. 

4.11.  Комитеттің қызметі туралы материалдарды медициналық журналдарда 

және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.  

4.12.  Өзінің меншікті стандарттық жұмыс тәртіптерін өңдеу, енгізу және 

жаңарту.  

4.13.  Комитет клиникалық зерттеулердің хаттамаларын, емделушілер үшін 

ақпараттарды және ақпараттық келісімдер үлгілерін, зерттеу 

орталықтарының, зерттеушілердің кәсіби тәжірбиесі, 

сынақталатындардың денсаулығын сақтандыру бойынша құжаттарды 

және басқа да материалдарды 90 күнге дейін мерзімде эксперттік 

бағалауды жүзеге асырады.  

4.14. Клиникалық зерттеулердің сараптамасын жүргізу үшін зерттеуші 

Комитетке келесі құжаттарды береді:  

          - зерттеу хаттамасын (хаттамаға түзетулерді); 
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          - зерттеуде қолданылатын ақпараттық келісімнің және келісімнің 

кейінгі түзетулерінің жазбаша нұсқасын; 

         - зерттеуге қатысатын субъектілерді зерттеуге тартылуға бағытталған 

іс-әрекеттерінің сипатын, оның ішінде жарнамаларды; 

- субъектілерге берілетін жазбана материалдарды; 

          - зерттеушің брошюрасын;  

          - қауіпсіздік жайындағы белгілі ақпаратты;  

          - зерттеу субъектілеріне берілетін төлемдер және өтемақы жайындағы 

ақпаратты;  

         - зерттеуші түйіндемесінің ағымдық нұсқасын және (немесе) зерттеу-

шінің санатын дәлелдейтін басқа материалдарды; 

         - зерттеулердің этикалық және моральдық-құқықтық сараптамасын 

жүргізу үшін қажетті басқа материалдарды.  

4.15.  Комитет ұсынылған құжаттар мен мағлұматтарды сараптамаларының 

нәтижелері бойынша келесі қорытындыларды шығарады:  

1) зерттеулер жүргізуді мақұлдау;  

2) зерттеулерді жүргізуде жұмыстық тәртіпте зерттеулердің 

материалдарына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу ұсынысын 

мақұлдау. Бұл жағдайда қойылған сұрақтарға жауап берілгеннен кейін 

қорытынды беріледі;  

3) зерттеулердің материалдарына ескертуді жоюға дейін Комитеттің 

кезекті отырысында шешімді қабылдауды кейін қарастыруға қалдыру; 

4) зерттеулерді жүргізуді ұсынбау.  

4.16. Зерттеуші түйіндемесінің ағымдық нұсқасы және (немесе) Комитет сұ-

ратқан басқа құжаттарға сүйене отырып, Комитет зерттеуші санатының 

ұсынылып отырған зерттеуге сәйкес келетіндігін бағалайды. 

4.17. Зерттеу субъектілерінің ұшырайтын қауіп дәрежесіне тәуелді жиілік-

пен Комитет әрбір зерттеудің құжаттарын мерзімді қарап отырады, 

бірақ жылына бір реттен кем емес.  

4.18. Зерттеу субъектілерінің құқығын және денсаулығын қорғау, 

субъектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Комитет 

белгілі жағдайда зерттеушілерден қосымша ақпарат сұрата алады.  

4.19. Еммен байланыссыз зерттеуге қатысатын субъектінің заңды өкілі 

зерттеуге келісім берген жағдайда, Комитет ұсынылып отырған 

хаттаманы және (немесе) басқа құжаттарды клиникалық сұрақтар 

және этикалық-құқықтық талаптарға сәйкестігін бағалайды.  

4.20. Субъектінің және (немесе) оның заңды өкілінің зерттеу басталмай 

тұрып келісім бере алмайтындығы хаттамада көрсетілген жағдайда 

Комитет ұсынылып отырған хаттаманың және (немесе) басқа 

құжаттардың қолданылып отырған этикалық-құқықтық талаптарға 

сәйкес келетіндігіне көз жеткізеді.   
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4.21. Субъектілердің зерттеуге қатысуының негізсіз қызығушылығының 

немесе зерттеуге қатысуға мәжбүрленуінің жоқтығына көз жеткізу 

үшін Комитет зерттеу субъектісіне берілетін төлемнің мөлшерін және 

тәртібін қарастырады. Субъектілерге берілетін төлем мөлшері 

олардың зерттеуге қатысу үлесіне пропорционалды және субъектінің 

зерттеудін соңына дейін болуына тәуелсіз.    

4.22. Комитет зерттеу субъектісіне тиесілі төлем мөлшерінің, тәртібінің 

және түрінің ақпараттық келісімнің жазбаша нұсқасында және 

субъектіге берілетін басқа құжаттарда көрсетілгендігіне көз жеткізеді.  

  

5. Құқығы және жауапкершілігі 

 

Комитет құқылы:  
5.1.  кез келген қатысушылардан, сондай-ақ ғылыми жетекшілерден және  

кеңесшілерінен жүргізілген зерттеулер туралы ақпараттарды сұратуға. 

Зерттеу топтарынан немесе олардың жетекшілерінен клиникалық 

немесе эксперименттік сынақтар туралы, клиникаға дейінгі 

(клиникалық емес) сынақтардың (зерттеулер) қосымша мәліметтерін 

Комиссияның пікірі бойынша, бұл ақпарат сыналушының қауіпсіздігін 

және/немесе амандығын, құқығын қорғау деңгейін көтеруге ерік берсе 

талап етуге;  

5.2.  өзінің құзіреттілігіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді көрсету 

және қабылдауға, түсіндірмелер мен ұсыныстарды беруге;  

5.3.  этика мәселелері бойынша өзінің қызметтерін жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды енгізуге, қызметтерінің мониторингін жүргізуге;  

5.4.  клиникалық зерттеулерді және медико – биологиялық эксперимент 

материалдарының нақтылы мәселелері бойынша кеңесті немесе 

экспертизаны жүргізу үшін тәуелсіз эксперттерді қатыстыруға.  

Комитет жауапты:  
5.5.  клиникалық сынақтардың және медико-биологиялық эксперимент-

тердің сараптамаларының сапасы, тиімділігі, әділдігі үшін;  

5.6.  сыналушының қауіпсіздігін және орынды қисынды кауіп – қатердің 

деңгейі және сыналушылардың қолайсыздығын бағалау үшін;  

5.7.  экспертиза барысында этикалық мәселелерді қарастырудың 

құпиялығын сақтау үшін;  

5.8.  қабылданған шешімдерді құжаттық сүйемелдеу үшін;  

5.9.  Қазақстан Республикасының қолданыстағы әкімшілік, қылмыстық 

және азаматтық заңымен анықталған тәртіпте өз қызметін жүзеге асыру 

барысында жасалған құқық бұзушылықтар үшін.  

5.10.  Қазақстан Республикасының еңбек және азаматтық заңнамасымен 

қарастырылған тәртіпте моральдік шығын келтіргені үшін.  
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Жоспарланған клиникалық зерттеулерге қатысушы Комитет мүшелері 

дауыс беруден бас тартып, ұсынылған зерттеулер материалдарын талқылауға 

қатыспайды және мүдделердің шиеленісі туралы мәлімдеу керек. 

 

6. Университет бөлімшелеріменөзарабайланыс 

 

Комитет өзарабайланысады:  
6.1.  Кафедралармен – ҒЗЖ және ҒТӨ орындаудың этикалық мәселелер 

жөнінде;  

6.2.    Мектептермен – ҒЗЖ және ҒТӨ орындау кезінде клиникалық 

базалардың зерттеушілерімен серіктесіп этикалық нормалармен 

қамтамасыз ету мәселелері жөнінде  

6.3.  Ғылыми-зерттеу орталығымен – бюджеттік және шарттық ҒЗО 

орындау кезінде этикалық қағидаттарды іске асыруда ғылыми – 

техникалық сүйемелдеу мәселелері жөнінде;  

6.4.  Сапа менеджменті бөлімімен – Комитеттің қызметін сапаны басқару 

саласындағы нормативтік құжаттарға сәйкес қамтамасыз ету 

мәселелері жөнінде;  

6.5.  Құжаттамаларды басқару бөлімімен – істердің номенклатурасын келісу, 

хаттар мен сауалдарға уақытылы жауап беру, «ҚМУ» КЕАҚ қызметінің 

жылдық есебі үшін мәліметтерді ұсыну жөнінде.  

 

 

 

 

 

 


