Editörden

Değerli okuyucularımız,

Ö

ncelikle Meme Sağlığı Dergisi (The Journal of Breast Health) editörleri ve Yayım Kurulu adına hepinizin yeni yılını kutlar, bu yılın
bilimsel başarılar ve etkinliklerle dolu olarak geçmesini dilerim. Derginiz, yeni yıla önemli değişikliklerle başlamaktadır. Bunlardan
en önemlisi yılda 3 defa olan yayım sayımızı dörde çıkarmış bulunmaktayız. Böylece, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında
yayımlanacak olan derginizde, makalelerinizin daha erken basılması, uluslararası kriterlere uyulması sağlanacaktır. Geçtiğimiz süre içerisinde dergimize göstermiş olduğunuz olağanüstü ilgi sayesinde, dergimize ulaşan makale sayısında artış gözlenmekte, bu da biz dergi
sorumlularını oldukça mutlu etmektedir. Bu konuda sizlere teşekkür ederek, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Daha önce de sizlere belirtmiş olduğum gibi, dergimizin, Pub Med’de ve SCI’da yer alabilmesi, yabancı okurlar tarafından okunması ve
ülke dışından makale kabul edilebilmesi için, göndereceğiniz makalelerin hem ingilizce hem de Türkçe olarak yazılmasını arzu etmekteyiz. İngilizce yazım ve düzeltmeler için profesyonel ingilizce uzmanları ile görüşülmüş ve anlaşma sağlanmıştır. Bu nedenle, sizlerden
dergimize göndereceğiniz araştırma sayısını artırmanızı ve mümkün olduğunca ingilizce ve Türkçe olarak yazılmasını isteyeceğiz.
Değerli okuyucular, Meme Sağlığı Dergisi’nin (The Journal of Breast Health), uluslararası bir dergi olması için çaba göstermekteyiz. Bu
amaçla oluşturulan uluslararası editörlük ve yayım kurulu çalışmalarına başlamış, bu sayımızda da göreceğiniz gibi yurt dışından gönderilen ve kabul edilen bir makale yayımlanmıştır.
21-24 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz İstanbul Meme Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı
oldukça ilgi görmüş ve toplantılarımızı 700 katılımcı ve 100 kursiyer izlemiştir. Bilimsel içeriği oldukça doyurucu bulunan bu toplantılarda 15 yabancı, 100 yerli konuşmacı konferanslar vermiş ve panellere katılmıştır. Yine bu toplantılar sırasında, Sağlık Bakanlığı Kanserle
Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ve diğer yöneticileri ile Ulusal meme Hastalıkları Federasyonu ortak toplantılar düzenlemiş ve
Meme Kanseri Erken Tanısı ve etkin Tedavisi için birlikte ortak çalışmalar yapması kararı alınmıştır.

Değerli okuyucular, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu’nun (MHDF) desteklediği ilk ulusal çok merkezli bir çalışma olan “METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRIMER TEDAVİ OLARAK CERRAHİ UYGULAMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE
ETKİSİ: MF07-01 başlıklı, randomize ve prospektif klinik çalışma ile ilgili olarak daha önce sizlere yaptığım bilgilendirmeyi tekrarlayarak,
sizleri bu ve diğer mültidisipliner çalışmalara katılmaya davet etmek istiyorum.
Bu çalışma son yıllarda retrospektif verilerle öne çıkarılan Evre IV metastatik meme kanserinde primer cerrahi tedavinin sağkalım avantajı
sağladığı yönündek retrospektif çalışmaları sorgulayan ve dünyada prospektif, randomize bir şekilde olarak kurgulanmış ilk çalışmadır.
MF07-01 çalışması “clinicaltrials.gov” web adresi üzerinden kayıtlı ilk çalışmadır. Bu çalışma Yerel Etik Kurul izni alınarak yapılabilmektedir
ve Sağlık Bakanlığına başvurumuz neticesinde merkezi etik kurul kararına gerek olmadığı bize bildirilmiştir. Yerel Etik Kurul izni olmayan
merkezler, bu kararı almış olan merkezlere başvurarak çalışmalara katılabilirler.
MF07-01 çalışması ile ilgili çalışma protokolu, onam formu, yaşam kalite sorgu formu ve yerel etik kurullar için başvuru formları gibi
bilgilere www.site.adu.edu.tr/mf07-01 web sayfası üzerinden ulaşılabilir. Bu çalışmaya katılmak isteyen merkezler gerekli etik kurul onay
işlemini tamamladıktan veya kendilerini etik kurul kararı almış bir merkeze araştırmacı olarak kayıt ettirdikten sonra kendilerine verilen
kullanıcı adı ve şifre ile aynı web sayfası üzerinden hasta kaydı yapabileceklerdir.
MF07-01 çalışmasına en çok hasta veren merkezlere, yurt dışı bursu, uluslararası ve ulusal kongrelere ücretsiz katılım gibi ödüller verilecek
ve MHDF Yönetim Kurulu kararı ile yeni destekler sağlanacaktır.
Değerli meslektaşlarım, ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz, yıllardır özlemini çektiğimiz ve bilimsel arenada biz de varız
diyebileceğimiz bu çalışmaya, federasyonumuz Genel Sekreteri Dr. Serdar Özbaş’ın sozbas@yahoo.com adresine mektup yazarak katılabilirsiniz. Tek yapacağınız şey, meme kanserli hastanın ilk müracaatında uzak metastazı olup olmadığını tespit etmenizdir. Eğer böyle bir
hasta ile karşı karşıya iseniz, Dr. Özbaş’a bir e-mail göndererek durumu bildirin, o sizlere daha sonraki basamakları bildirecektir.
Dergimize verdiğiniz ve MF07-01 çalışmasına vereceğiniz destekten ötürü sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Vahit Özmen
Editör
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