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içindekiler Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi'nin ilk sayýsýna
hekimlerden ve ilaç endüstrisinden çok olumlu

görüþler aldýk. Derginin kendi alanýnda önemli bir
boþluðu dolduracaðý yönündeki tahminlerimizin haklý
çýkmasý bizi çok sevindirdi.

Bu sayýda yine klinik araþtýrmalar ve iyi klinik
uygulamalar alanýnda çeþitli görüþleri içeren yazýlar
yer alýyor.

Dr. Üresin'in yazýsýnda ilaç geliþtirme aþamalarý
özetleniyor ve bol renkli grafiklerle klinik
araþtýrmalarýn çeþitli yönleri vurgulanýyor.

Erciyes Üniversitesi'nden Dr. Erenmemiþoðlu ve
grubunun yazýsýnda advers olay bildirimi ile ilgili
temel ilkeler özetleniyor.

“ICH nedir?” baþlýklý yazýda International
Conference on Harmonisation'ýn kýsa tarihçesini
takiben, klinik çalýþmalarda, özellikle
dokümantasyonda, hem yerel, hem de uluslararasý
kurallarla uyumlu çalýþmak için dikkate alýnacak
noktalar tablolarda belirtiliyor.

Dr. Demirkazýk ise yazýsýnda onkoloji alanýna özgü
sorunlarý ve çözüm önerilerini tartýþýyor.

Araþtýrmalarda toplanan verilerin analizi öncesinde
yapýlmasý gerekenlerin anlatýldýðý “Araþtýrma
Verilerinin Analize Hazýrlanmasý” yazýsý ise yalnýzca
klinik araþtýrmalara katýlan araþtýrýcýlar deðil, her
hekimin okumasý gereken bir yazý.

“Klinik Araþtýrmalarda Bütçelendirme” yazýsý
özellikle son zamanlarda üzerinde yoðun tartýþmalar
yaþanan klinik araþtýrmalarýn finansmaný konusunda
önemli katkýda bulunacak bir doküman niteliðinde.
Özellikle bu konuda hem araþtýrýcý, hem de sponsor
görüþlerinin birlikte derlenmiþ olmasý bu yazýyý çok
deðerli kýlýyor.

Her sayýda baþka bir konuda yapýlan tartýþmalarýn
yer aldýðý “Forum”un bu sayýdaki konusu da araþtýrma
finansmaný ile ilgili ilginç bir tartýþma: Klinik
araþtýrmaya alýnan hastalar, araþtýrýcýya yapýlan
ödemelerle ilgili bilgilendirilmeli mi?

Dergiyle ilgili ya da derginin alaný olan araþtýrmalar
ve iyi klinik uygulamalarla ilgili görüþlerinizi bize
yazýlý olarak iletmenizin çok yararlý olacaðýný
düþünüyoruz.

Gelecek sayýlarda görüþmek üzere.

Prof. Dr. Ýsmail Hakký Ayhan
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