


Енгізілген өзгерістер / Внесенные изменения

Берілген Ережеде ҚР ДС ӘД Ішкі Тексеріс Департаменінің

ескертулеріне қатысты өзгерістер енгізілген:

ЛЭК клиникалық зерттеулерге жылына бір реттен аз емес бақылау

аудитін жүргізуге құқылы. Клиникалық зерттеулерге аудит жүргізу

үшін ЛЭК мүшелері арасынан 3-5 адам құрайтын жеке комиссия

құрастырылады. Комиссия клиникалық зерттеулерге аудит жүргізу

үшін Этика сұрақтары бойынша орталық комиссиясы құзыреттілігіне

сүйене алады.

В Настоящее Положение о ЛЭК внесены ряд изменений, в том числе с

учетом замечаний комиссии Департамента Внутреннего Контроля МЗ

СР РК.

А именно: ЛЭК в праве проводить контрольные аудиты клинических

испытаний с частотой не менее одного раза в год. Для проведения

аудита клинических испытаний создается отдельная комиссия из

числа действующих членов ЛЭК в количестве 3-5 человек. Комиссия

может делегировать свои полномочия Центральной Комиссии по

вопросам этики для проведения независимого аудита клинических

испытаний.



Бекіту/ Утверждение

«Анализ и обработка результатов исследования состояния

здоровья населения региона размещения и освоения

нефтегазового месторождения Кашаган «Наземный

комплекс»» ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбын,

ғылыми жетекшісін, уақытша ғылыми ұжымын,

қаржыландыру сомасын 01.11.2016 жылдан №142/11.16

Қосымша 1Техникалық тапсырмалар келісім шарты

бойынша бекіту, қаржыландыру сомасы: 10 000 000 (он

миллион) теңге, орындау мерзімі: басталуы 01 қараша 2016

жыл, аяқталуы 30 сәуір 2017 жыл.



Тағайындау туралы/О назначении

«Фармако-экономическое исследование рынка

лекарственных средств, используемых в дерматологии (на

примере псориаза) в стационарных условиях»

унмверситетішілік жобасының жетекшісі PhD К.С.

Жакипбековтың жұмыстан шығуына байланысты, фарм.ғ.д.,

профессор У.М. Датхаевты ғылыми жетекші етіп

тағайындау, орындалу мерзімі: 2016 ж.

О назначении д.фарм.н., профессора У.М. Датхаева научным

руководителем Внутривузовского проекта «Фармако-

экономическое исследование рынка лекарственных средств,

используемых в дерматологии (на примере псориаза) в

стационарных условиях» в связи с увольнением научного

руководителя PhD Жакипбекова К.С., срок реализации: 2016

г.



Бекіту/ Утверждение

«Қазақстандық мақсарының «Ақ Май» түрі негізіндегі 

фитопрепаратқа фармацевтикалық негіздеме жасау» 

монографиясын бекіту, авторлары:         Тургумбаева А.А., 

Устенова Г.О.

Рецензенттер:

1. Ескалиева Б.К.- х.ғ.к., доцент, органикалық заттар, табиғи 

қосылыстар және полимерлер химиясы мен технологиясы 

кафедрасы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ;

2. Байзолданов Т.Б. – фарм.ғ.д., профессор, фармацевтикалық 

пәндер кафедрасы.

Антиплагиат қорытындысы. Тексерілген құжат- монография 

«ҰҒТАО» АҚ диссертация қорымен сәкестігі анықталмады. 

Негіздеме: анықтама 22.11.2016ж. №100110/2961.
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НАЗАР АУДАРҒАНЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!


