Editörden

Değerli okuyucularımız,

M

eme Sağlığı Dergisi (The Journal of Breast Health), bu sayısı ile 3. yılını tamamlamaktadır. Geçtiğimiz süre içerisinde dergimize
göstermiş olduğunuz olağanüstü ilgi sayesinde, her ay binlerce okuyucuya ulaşılmakta, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yazım
dizininde yer almakta ve EBSCO Publishing tarafından diğer ülkelerde de izlenebilmektedir.

Dergimizin, Pub Med’de ve SCI’da yer alabilmesi için bazı zorunlu değişiklikler yapmak zorundayız. Bunlardan bir tanesi, önümüzdeki yıl
yayın sayımızı 4’e çıkarmaktır (3 ayda bir). Diğer önemli nokta ise, makalelerimizin hem ingilizce hem de Türkçe olarak yayımlanmasıdır. Bu
nedenle, sizlerden önümüzdeki sayılar için daha fazla araştırmalarınızı dergimize göndermenizi isteyeceğiz. Aynı zamanda makalelerinizi
ingilizce olarak da gönderirseniz, biz profesyonel redaktör sayesinde üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabileceğiz.
Değerli okuyucular, Meme Sağlığı Dergisi’nin (The Journal of Breast Health), uluslararası bir dergi olması için çaba göstermekteyiz. Bu
amaçla, dergimizin uluslararası editörlüğü ve yayın kurulu oluşturulmuştur. Uluslararası editör yardımcılığına Dr. Atilla Soran getirilmiş,
ayrıca ABD, Avrupa ve diğer ülkelerden çok sayıda meme konusunda uzman bilim adamı yayın kurulunda görev almayı kabul etmiştir.
Senology International Society (SIS), dergimize resmi sponsor olmayı önermiştir.
21-24 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul’da 2. Ulusal Meme Kanseri Konsensus toplantısını gerçekleştireceğiz. Amacımız, ülkemizin her köşesinde meme konusunda tanı ve tedavi için uğraşan meslektaşlarımızın bilgi düzeylerini yüksek bir düzeye ve homojen olarak ulaştırabilmektir. Toplantının ilk iki gününde İstanbul Meme Konferansı adı altında toplam 15 yabancı konuşmacı konferanslar verecektir. Sizleri
çok yüksek bilgi seviyesine ulaşacak bu toplantılara katılmaya davet ediyorum.
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: MF0701 başlıklı, randomize ve prospektif klinik çalışma ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istedik.
Bu çalışma son yıllarda retrospektif verilerle öne çıkarılan Evre IV metastatik meme kanserinde primer cerrahi tedavinin sağkalım avantajı
sağladığı yönündeki bilgiyi sorgulayan 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.
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
Meme Sağlığı Dergisi
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From the editor

Dear my colleagues,

T

he Journal of Breast Health has completed his third year in publication with this issue. With your extraordinary supports and interests,
the journal has been reached to thousands of subscribers by electronic versions and hard copies, The journal has also been sited by
TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) ULAKBIM Medical Network and EBSCO Publishing.

In order to increase our readers, papers, and have a place in Pub Med and SCI, we should do some changes regarding number of issues
and language of journal in next year. There will be four issues in a year, and the papers in the journal will be published in both English and
Turkish. For these reasons, I would like to request more original papers and studies from you for our next issues. We will have a professional english redactor to re-write and make corrections in writing of your papers.
Dear readers, we show too much efforts to be a peer reviewed international journal in the world on breast health. Now, we have an
international co-editor of the journal, Dr.Atilla Soran, and additional editorial board members from USA, Europe, and other countries.
Senology International Society (SIS) would like to accept us as an official journal of the society.
We will organize 2nd National Breast Cancer Consensus Conference in October 21-25, 2008 in Istanbul Polat Renaissence Hotel. You can
reach the web site of the organization: http://www.meme2008.org/. There will be 15 foreign scientists on breast cancer and 100 national
breast specialists in this consensus conference and Istanbul Breast Conference. They will give conferences and share panels. The aims of
the conference are: to increase a modern and homogenous level of knowledge on breast cancer of our attendances, to figure out the
most effective and economic early diagnostic and therapeutic ways for Turkish women. It will be a geatt pleasure for us to see you in our
confrences.
Dear readers, we also would like to invite you to participate our first national multicentric prospective clinical trial, MF-07-01. As you
know, this study will be the first study in the world on this topic. The open name of the trial is “The effect of surgery as primary therapy
on survival in patients with distant metastatic breast cancer.” The ongoing trial started one year ago and has more then 20 patients. It also
has a national ethical committee decision to partiicipate from all around of Turkey. We would like you send more patients to complete
the study on time. You can send a letter to Dr.Serdar Ozbas sozbas@yahoo.com to add your patients
I would like to thank you for your supports to our journal and our ongoing studies.
With my warm regards,
Prof. Dr. Vahit Özmen
Editor in Chief
The Journal of Breast Health
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