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Deðerli Okuyucu,

Bu sayý ile birlikte Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi
ikinci yýlýna baþlýyor. Alanýndaki önemli bir boþluðu
doldurduðuna inandýðýmýz dergimizin bu
sayýsýndaki ana temalarýn baþýnda çocuklar
üzerinde yapýlan klinik araþtýrmalar ile ilgili iki
yazý gelmekte. Klinik araþtýrmalarda en duyarlý
gruplardan biri olan ve özel etik kurallara baðlý
olan çocuklarda dikkat edilmesi gereken noktalar
ve dünyadaki uygulamalar bu yazýlarda
belirtilmekte.

Geçen sayýlarýmýzda bir dizi olarak baþladýðýmýz
çeþitli bilim dallarýndaki klinik araþtýrmalar ve
burada karþýlaþýlan sorunlara Prof.Dr. Çetin
Erol'un kardiyolojideki klinik araþtýrmalar ile ilgili
yazýsýyla devam etmekteyiz.

Diðer iki ana baþlýktan birisi olan istatistik ve
klinik araþtýrmalar, çeþitli yazýlarla devam
etmekte. Klinik araþtýrma tekniklerinin en
önemlilerinden “Randomizasyon ve
Tabakalandýrma”, “Elmayla Armutu
Karþýlaþtýrmak” ve “Ýstatistiksel Yöntemlere
Bakýþ” yazýlarý ile bilgilerimiz tazelenmekte.

Týp dergiciliði, klinik araþtýmalarýn sunulmasýnda
en önemli araç olarak kullanýlmakta. Bu alandaki
en yeni tavýrlardan biri olan ve klinik çalýþmalarda
veri denetimi ve çýkar iliþkilerini yeniden gözden
geçiren “CONSORT statement” ile ilgili iki yazý
da bu sayýmýzda yer almakta.

Haber bölümümüzde 7-8 Kasým 2002 tarihlerinde
Ýstanbul'da düzenlenen “Etik Kurul Baþvuru
Dosyalarýnýn Sistematik Ýncelenmesi” baþlýklý
toplantýnýn geniþ bir özetini bulacaksýnýz. Ayrýca
Etik Kurullarýn yapýsý ile ilgili bir yazýmýz da var.

Dergimiz, baþarýlý klinik araþtýrmalar için gerekli
tüm unsurlarý, bu alandaki sorunlarý kapsamaya ve
sorulara yanýt vermeye çalýþmakta. Sizin
katkýlarýnýz ile yayýn hayatýmýzýn ikinci yýlýna ayný
istek ve keyifle devam ederken, hepinize mutlu
ve saðlýklý bir 2003 diliyoruz.

Prof. Dr. Hamdi Akan
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