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Klinik Araştırmalar ile ilgili tüm tarafları bir araya
getiren bir platform oluşturma misyonunu üstlenen Klinik
Araştırmalar Derneği bu misyonu bir adım daha ileri
götürebilmek amacı ile 1-2 Ekim 2010 tarihlerinde
İstanbul'da 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresini
düzenleyecektir. Kongre ile ayrıntılar bir süre sonra
www.klinikarastirmalar.org.tr sitesinden duyurulacaktır.
Tüm tarafların geniş katılımlarını ve tam olarak temsil
edilmesini hedefleyen kongreye bildiri ve poster
göndermek mümkündür. Bu konularla ilgili bilgiler de kısa
süre sonra yayınlanacaktır.

http://www.klinikarastirmalar.org.tr/Kaynak:
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Bilgilendirmek
Türkiye'deki Multipl Skleroz (MS) hastalarını

araştırma ve hastalık ile ilgili bilgilendirmek amacıyla
Türkçe olarak tasarlanan ilk hasta internet sitesi, 10 Şubat
2010 tarihi itibari ile kullanıma açıldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili Etik Kurul'un onayı
alınarak kullanıma sunulan site ile daha fazla sayıda MS
hastasının, yapılan çalışmadaki araştırma ürünü ve
hastalığın kendisi ile ilgili mevcut tedavi olanakları
hakkında bilgi sahibi olması beklenmekte.

Ayrıca bu gruba giren hastaların toplam 22 ülkede
yürütülmekte olan ilgili klinik çalışma hakkında bilgi
alması ve Türkiye'deki 10 araştırma merkezine başvurması
hedeflenmekte.

Bugüne kadar ülkemizde toplam 37 hasta dahil edilen
bu çalışmaya “www.msstudies.com/tr/” adresinden
erişilebilir.

http://www.klinikarastirmalar.org.tr/Kaynak:

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği'nin 2.
Olağan Genel Kurulu 31.Mayıs.2010 Pazartesi günü
Dernek Merkezinde yapıldı.

SAKDER üyesi ondört Sözleşmeli Araştırma
Kuruluşundan, onbirinin (PPD, OMEGA, ATLAS, CRM,
ZEINCRO, SIGMA, OPTIMUM, KLINAR,
QUINTILES, MONITOR, ALTİS) 17 üyesi Genel Kurula
katıldı. Yönetim Kurulunun bir yıl daha görevde kalmasına
oy çokluğu ile karar verildi.

Daha önce kurulmuş olan İKU ve eğitim
komisyonlarının etkin olarak çalışması,

İKU komisyonunun SAK'ları denetlenmesi
konusunda da çalışması,

Üyeler arasında sıkı iletişimin sağlanması; web
sitesinin bu konuda etkin olarak kullanılması,

Yurtdışındaki benzer kuruluşlarla temas
kurulması,

SAKDER olarak depolama hizmetinin verilmesi
konusunda araştırma yapılması

Genel Kurulda üyeler,
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konularında fikir birliğine vardılar.

Sözleşmeli Araştırma
Kuruluşları Derneği
(SAKDER)

Yapıldı
2. Olağan

Genel Kurulu

Kaynak: http://www.sakder.org.tr/


