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Türkiye'de Klinik Ýlaç Araþtýrmasý yapmanýn
zorluklarý konu ile ilgili olanlar tarafýndan iyi
bilinmektedir. Bu alandaki sýkýntýlar genellikle
yasal, idari ve ekonomik çerçevede kalmaktadýr.
Ancak, son günlerde bunlara yeni bir boyut daha
eklenmiþtir. Mesleðe yeni baþlayan acemi
gazeteciler, hýzla yükselmek ve adlarýný
duyurabilmek amacý ile saðlýkla ilgili sansasyonel
haberler yapmaya çok hevesli olurlar. Bünyesinde
ciddi týbbi ve iletiþimsel hata taþýyan bu
haberler, arkasýnda zedelenmiþ bir grup saðlýk
çalýþaný býrakarak, medya yapraklarýndan kayar
gider. Bu tip sansasyonlar o kadar verimlidir ki,
sýk sýk tekrarlanýr. Klinik ilaç araþtýrmalarý, gerek
Türkiyede ÝKU ile ilgili kurallarýn göreceli olarak
erken sayýlabilecek dönemde yerleþmesi, gerekse
dar bir çevrede yapýlmasý nedeni ile bu
olumsuzluklardan uzak kalabilmiþtir. Ancak, son
zamanlarda giderek artan sýklýkta kendini saðlýk
alanýnda yetkin zanneden bazý gazeteciler
"Masum insanlarý kobay olarak kullanýyorlar" gibi
manþetler atarak, bu iþi düzgün bir þekilde
yapmaya çalýþan kuruluþlara saldýrýda
bulunabilmektedirler. Bellidir ki, bu haberleri
yazanlarýn konu ile ilgili hiç bir birikimi yoktur ve
araþtýrma gereði de duymamaktadýrlar. Ýlaç
araþtýrmalarýnýn nasýl yapýldýðý ve yapýlmasý
gerektiði ve bu konudaki süreçlerin ne olduðunun
bilinmemesi sadece medya mensuplarýnda deðil,
hastalarda da ciddi sorunlar yaratmakta ve
gönüllü onay formu alýnmasýný zorlaþtýrmaktadýr.
Bu konudaki sorunlar ancak eðitimle aþýlabilir.
ÝKU dergisi de bu alandaki çabalara gereken
desteði vermektedir.
ÝKU dergisinin bu sayýsýný yeni bir formatta
okuyacaksýnýz. Dergimizde özellikle görsel alanda
izleyeceðiniz deðiþikliklerden amaçlanan, daha
rahat okunabilir bir içeriðe sahip olmaktýr. Bu
sayýmýzda, ÝKU'nun taraflarýndan olan ilaç
sektöründen ve araþtýrmacýlardan çeþitli yazýlar
bulacaksýnýz. Diðer seri yazýlarýmýza bu sayýda da
devam etmekteyiz. Her zaman vurguladýðýmýz
gibi, sizin katkýlarýnýzla ÝKU dergisi önemli bir
platform olmaya devam edecektir.

