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P-01

Prospektif Klinik Araştırma Projesi Geliştirmenin
Zorlukları: Bir Klinisyenin Gözüyle

Cenk Ahmet Şen
Medical Park İzmir Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir

Giriş ve Amaç
Bir klinik araştırma projesini hayata geçirmek oldukça zor bir süreçtir. Kurgulama, geliştirme ve uygulama
dönemlerinin her birinde farklı engellerle karşılaşılır. Özellikle prospektif amaçla kurgulanan araştırmalarda
güçlükler çok daha fazladır. Bu bildiride bir klinik deneyimin aktarılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Bulgular
İyi bir gözlemci olmak ve yanıtlanabilir sorular sormak bir klinik araştırma sürecinin başlangıcını oluşturur.
Konfor alanını bozan ve çetrefilli bir sürece girmeye karar veren bir araştırıcı bu değerli hamleleri peşi sıra
gerçekleştirirken ne onu en değerli çalışma türlerinden biri olan prospektif kurgudan uzaklaştırır? Prospektif çalışmaların Etik Kurul onay süreci diğer yöntemli çalışmalara göre çok daha uzundur. Çünkü prospektif
çalışmalar Etik Kurullar tarafından çok daha ayrıntılı değerlendirilir. Gönüllü sayısının istatistiksel anlamlılık
gücünü etkilemeyecek mümkün olan en az sayıda olması istenir. Çalışmanın bilimsel hayata sağlayacağı katkı
sorgulanır. Araştırmacıların çalışmayı yürütebilme yetkinliği değerlendirilir. Araştırmanın bütçesi ve bütçenin
kaynağı sorgulanır. Hasta alımı henüz gerçekleşmediğinden gönüllülerin onamını talep eden bilgilendirme formunun tarafsız ve araştırmanın olası yan etkilerini açıkça vurgulayan şekilde olması istenir. Taraf tutmadan,
çalışmayı övmeden ya da olası yan etkileri kuvvetli bir şekilde vurgulayarak onam formu hazırlamak bir araştırıcı için güçtür. Etik Kurul bilgilendirilmiş gönüllü onam formlarının net, kesin, açık olmasını ister. Bu noktada
yan etkilerin, ölüm riskinin, tekniğin henüz standart olmadığının çalışmanın aslında bir deney olduğunun,
gönüllüye doğrudan bir katkı sağlamasa da topluma ve bilime katkı sağlayabileceğinin ayrıntılı vurgulanması
gereklidir. Ancak bu net ifadelerin hastaların çalışmayı reddine neden olacağı ve gönüllü bulmayı zorlaştıracağı
da kesindir. Diğer önemli sorun çalışmanın bütçelendirilmesidir. Klinik süreçte tedavi alacak gönüllülerin mali
bütçesi sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmeden karşılanmalıdır. Bunun dışında olası yan etkiler ve ölüm
riskine karşı tüm gönüllüler bağımsız olarak sigortalanmalıdır.
Tüm bu zorluklar araştırmacıları retrospektif çalışmalar yapmaya zorlamaktadır. Retrospektif çalışmalar zaten
tamamlandığı için Etik Kurul onay süreçleri daha zahmetsiz ve kısa olabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki
deneysel yaklaşımları gönüllüler üzerinde uygulayarak hasta serileri oluşturmak bilimsel bir yaklaşım olamaz.
Bu tip yaklaşımların uygulandığı olgu sayıları kısıtlı olmalı hasta serisi haline getirilmeden derhal bir bilimsel
mecrada duyurulmalıdır. Etik Kurullar standart dışı yaklaşımların uygulandığı ve hasta serileri oluşturan çalışmaları bütçe kaynağının belirsizliği, onam formlarında işlemin deneysel olduğunun taraflı olarak gizlenmesi ve
gönüllülerin sigortalanmaması gibi yaklaşımların belirsizliği nedeniyle onaylamayabilir.
Sonuç
Basit düşünmek, cevabı o anda değerli olan bir soru bulmak ve sorunun çözümüne katkıda bulunan bir araştırma projesini prospektif bir kurgu ile oluşturmak çok değerlidir. Etik Kurullara başvuru için hazırlanan formlar
aslında bir eğitim modülüdür. Projenin doğru kurgulanmasına dolaylı yoldan katkı sağlar. Bütçe konusunda
gerçekçi olmak ve kaynağı doğru belirlemek çok önemlidir. En önemli sorun kaynak sağlamaktır ve pek çok
proje bu noktada devam edememektedir. TÜBİTAK, üniversite araştırma fonları ya da projeleri destekleyen
çalıştaylar bütçe kaynaklarını oluşturabilir. İyi kurgulanmış prospektif bir bilimsel çalışma her zaman değerlidir
ve doğru hamleler yapıldığında mutlaka hak ettiği desteği bulacaktır.
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P-02

Etik Kurul Başvurularının Değerlendirilmesi
“Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği”

Perihan Aydın Ünlü1, Adnan Ersoy2, Arzu Denizbaşı Altınok3, Cansel Atinkaya Baytemir4,
Funda Işık Özcan5, Gökay Güngör6, İpek Gemci Özmen7, İsmet Bulut8, Murat Kavas7,
Müjgan Bahçıvan9, Özkan Kaan Karadağ10, Nilüfer Coşkun11, Özgür Bilgin Topçuoğlu12, Sibel Arınç7
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Hemşire,
İstanbul

2

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyomedikal Mühendisi, İstanbul

3

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Farmakolog, İstanbul

4

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

5

Hukukçu

6

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

7

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

8

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İmmünoloji ve Allerji Kliniği, İstanbul

9

Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Üye

10

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul

11

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

12

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,
İstanbul

Giriş ve Amaç
Klinik araştırmalar, paydaşları arasında yer alan etik kurulların işlevselliği, ilgili çalışmaların gerek etik, gerek
bilimsel, gerekse mevzuat yönünden değerlendirilmesi ile çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi açısından
oldukça önemlidir. Biz bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesinde Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna
yapılan başvuruların değerlendirilmesini ve bundan sonra yapılacak başvurularda araştırmacılara yol gösterilmesini amaçladık.
Yöntem ve Bulgular
Araştırmamızda Mart 2017-Mart 2019 tarihleri arasındaki iki yıllık sürede Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna
başvuran 130 etik kurul başvuru dosyası geriye dönük incelendi.
Etik kurulumuza başvurular çalışmanın türüne göre incelendiğinde; %42 (n= 55)’si klinik araştırma, %15 (n=
20)’i girişimsel olmayan klinik araştırma, %25 (n= 32)’i retrospektif ve %18 (n= 23)’i anket çalışmasıdır. Araştırmanın niteliğine göre tarandığında %88 (n= 114)’i bilimsel araştırma, %6 (n= 8)’sı tez çalışması, %6 (n= 8)’sı
ilaç araştırmasıdır. Düzeltme sayısına göre %35 (n= 46)’inin dosyanın bir kez düzeltme aldığı, %4 (n= 5)’ünün
ise iki ve üzerinde düzeltme kararı aldığı tespit edildi.
Düzeltme nedenleri ise sırayla bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun hastanın ve yakınlarının anlayabileceği
dilden yazılmaması, çalışmanın materyal-metod kısmının ayrıntılandırılmadığı, istatistiksel yöntemlerin yazılmaması, çalışmanın gerekçesinin/amacının ayrıntılandırılmaması, bütçe formunun boş verilmesi, çalışmanın
yapılacağı merkez/merkezlerin izin yazılarının olmaması, tanı kriterlerinin eklenmemesi, çalışmanın başlığının
çalışma ile uyumlu olmaması nedeniyle verildiği bulundu.
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Başvurular etik kurul kararına göre tarandığında %86 (n= 112)’sına etik kurul onayı verildiği, %7 (n= 9)’sinde
düzeltme kararına cevap beklendiği, %3 (n= 4)’ünde dosyaya geri dönüş yapılmaması, %2 (n= 3)’sinde spesifik
branşlardan uzman görüşü alınmak üzere bir sonraki etik kurul toplantısında görüşüleceği, %2 (n= 2)’sinde ise
başvuru dosyasının etik kurul tarafından reddedildiği saptandı.
Sonuç
Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, araştırmanın etik kurul başvurusu öncesinde tüm aşamalarının
planlanması, bu konu ile ilgili eğitimlerin akademik eğitim programlarına eklenmesi önerilmektedir.
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P-03

2001-2019 Yılları Arasında Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar
Biriminde Gerçekleştirilen Araştırmaların Analizi

Ayşe Pelin Tuna1, Ayşe Çiftçioğlu2, Hamdi Akan2
1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi, Ankara

2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Klinik Araştırmalar Birimi, Ankara

Giriş ve Amaç
Çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Klinik
Araştırmalar Birimini tanıtmak ve birimde 2001-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan klinik araştırmaların çalışmanın fazı, çalışma tasarımı, çalışmanın durumu, çalışmanın yapıldığı yerler ve bunların yıllara göre
dağılımının göre analizini gerçekleştirmektir.
Yöntem
Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Klinik Araştırmalar Birimi özellikleri tanımlanmıştır. İkinci aşamada
birimde yapılan klinik araştırmaların analizi ise birimin kendi web adresi (http://klinika.medicine.ankara.edu.
tr/) üzerinden elde edilen verilerin düzenlenmesiyle yapılmıştır (1).
Bulgular
1990’lı yıllarda hematolojide klinik araştırmaların öneminin artması, öğretim üyelerimizin uluslararası ilişkilerinin artması, EORTC, EBMT gibi çeşitli yurt dışı araştırma kuruluşları ile kurulan bağlar sonucu hematoloji
giriş katında bir bölüm saha koordinatörlerinin çalışma mekanı ve arşiv olarak düzenlenmiştir. 2014 yılında
Hematoloji Bilim Dalının gelişme olanağı belirdiğinde, yeni yerleşkenin birinci katı ve zemin katında bulunan
geniş bir alana taşınma kararı verilmiş ve günümüzde klinik araştırmaların yürütüldüğü “Klinik Araştırmalar
Birimi” burada yapılandırılmıştır. 2018 yılında üçüncü bir kat hizmete girmiştir.
Klinik Araştırmalar Birimi üç kat üzerinde kurulmaktadır. Birimde 6 adet klinik araştırma odası, 1 adet izleme
(monitörizasyon) odası, 1 adet ürün saklama odası, 1 öğretim üyesi odası, 1 arşiv, 3 depo, 1 gönüllü bekleme
odası, 1 kan alma odası, 5 tek kişilik odadan oluşan klinik araştırma günübirlik tedavi birimi, 1 toplantı odası
ve birim sekreterliği yer almaktadır. Halen 16 tam zamanlı, 7 kısmi zamanlı saha görevlisi, 3 klinik araştırma
hemşiresi, 1 klinik araştırma sekreteri ve 1 yarı zamanlı eczacının olduğu birimin sorumluluğunu Prof. Dr.
Hamdi Akan yürütmektedir. 2000 yılından itibaren 40 faz dışı, 118 faz çalışması olmak üzere toplam 158 çalışma yapılmıştır. Faz çalışmalarının dağılımı 1 Faz I, 3 Faz I-II, 23 Faz II, 4 Faz II-III, 84 Faz III ve 3 Faz IV ve
Postmarketing olmak üzere tablodaki gibidir. Çalışmalar tasarımlarına göre incelendiğinde 5 kohort, 2 olgu
kontrol, 6 kesitsel, 2 translational, 115 klinik araştırma, 21 kayıt (registry), 4 retrospektif dosya çalışması ve 2
diğer tasarım çalışması bulunmuştur. Çalışmalar yapıldığı yere göre incelendiğinde 130 uluslararası, 19 ulusal
ve 9 merkeze ait çalışma yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç
2010 yılı itibariyle çalışma sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Çalışmaların büyük bir kısmı uluslararası olmakla birlikte %70’inin destekleyicisi farmasötik endüstri, %30’unun destekleyicisi firma dışı kaynaklardır (110
farmasötik endüstri, 4 üniversite dışı araştırma fonu, 12 araştırıcı çalışması ve 32 diğer). Faz çalışmaları dağılımı
incelendiğinde en çok Faz III çalışması olduğu, bunu ise Faz II çalışmalarının izlediği görülmektedir. Faz dışı
çalışmalarda ise kayıt çalışmalarının ön planda olduğu görülmektedir. Çalışmaların analizi, faz çalışmalarının
yıllara göre dağılımı ve yapıldığı yerlerin yıllara göre dağılımı Şekil 1-3’ten izlenebilir.
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Şekil 1.

Şekil 2.

Şekil 3.

2000 yılından itibaren yapılan çalışmaların 118 tanesi kapatılmış, 4 tanesi çeşitli nedenlerle durdurulmuştur.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Klinik Araştırmalar Birimi yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye’de
klinik araştırmalar alanında öncü ve yenilikçi bir birimdir. Daha fazla bilgi için http://klinika.medicine.ankara.
edu.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak
1.

http://klinika.medicine.ankara.edu.tr/
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P-04

Klinik Çalışmalarımızı Kurtarmak,
Çalışmalarımızda Başarıyı Yakalamak

Aslıgül Kendirci, Canset Sönmez
Ascot Science, İstanbul

Giriş
Klinik çalışmaların her aşamasının çok zor olduğunu ve çalışma başlamadan önce yapılan planlara ve zamanlara uymanın genelde olanaksız olduğunu biliyoruz. Klinik çalışmaların başarısı çok farklı faktörlere bağlıdır,
çünkü klinik çalışmalarda bizim kontrolümüz dışında olan farklı taraflar vardır ve hiç öngörmediğimiz bir
nedenle çalışmamızda gecikme görebiliriz ki bu sürpriz problemler artık klinik araştırma profesyonelleri için
hiç de şaşırtıcı değildir.
Yürütmekte olduğunuz bir çalışmanız planlamalarınızın gerisinde kaldıysa çok önemli olarak görülmeyebilir
ama eğer bu bir ruhsatlandırma çalışmasının bir parçası ise hastalara yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerine ulaşmasının gecikmesine neden olabilir ki bu da en üzücü kısmıdır çünkü bazen bir ilacın piyasaya çıkmasına umut
bağlamış hastaların iyileşme sürecinden ve yaşam kalitesinden çalınmış olur ki bunun telafisi yoktur.
Diğer önemli bir kayıp ise, her gecikme finansal olarak önemli bir zarara neden olur. Bir ilacın ortalama maliyeti
son yıllarda 1.3 milyar dolarlar gibi çok yüksek rakamlara ulaşmıştır ve çalışmalardaki gecikmeler bu rakamların artmasıyla sonuçlanır. Çalışmanın destekleyicisi finansal olarak zor duruma düşebilir. Ayrıca her gecikmenin yeni çalışmaların planlanması ve başlatılmasına engel olduğu da bilinmektedir.
Klinik çalışmalardaki gecikmeler maalesef önlenemezdir, araştırma verilerine göz attığımızda Faz I çalışmalar
planlanan süreden %40, Faz II ve Faz III çalışmaların %30 daha uzun sürede tamamlandığı yayınlanmıştır.
O halde çalışmaları zamanında tamamlayabilmek ve özellikle hastaların hizmetine hızla sunabilmek için
ne yapmalıyız?
Klinik çalışmalarda yaşam döngüsü asla düz bir çizgi değildir. Araştırmaların %80’inin kayıt zaman çizelgelerini
karşılama konusunda başarısız olduğu gerçeğini bildiğimiz gibi sıkıntılı istatistikleri de çok iyi bilinmektedir.
Hasta kayıt sayısının ne zaman programın gerisinde kalabileceğini ve hızlı önlem alabilmeyi bilmek çok önemlidir.
Peki, ne zaman çalışmalarımızı kurtarmamız gerekiyor, bunu nasıl anlayacağız ve ne yapacağız?
Bu konuda beş tane önemli uyarıyı göz önüne almalıyız.
Birincisi, son teslim tarihleri kaçırıldı mı?
Son teslim tarihlerinin kaçırılması her zaman çalışmanın tehlikede olduğunun göstergesidir. Geç alınan yasal
onaylar, çalışmanın geç başlatılması, hasta alım sürelerinin kaçırılması, veri tabanının zamanında kilitlenmemesi ve dahası bunların hepsi iyi bir planlamanın yapılmadığının göstergesidir. Daha az görülen sıkıntılar ise,
Sözleşmeli Araştırma Kurumu ile olan iletişimlerde gecikmeler, geç gelen çalışma belgeleri, e-postalarda gecikmeler, sürekli yapılan küçük hatalar ve hiçbir açıklama yapılmadan iptal edilen eğitimler birbiri üzerine yığılıp
çalışmanın gecikmesine neden olabilir.
Aslında birkaç küçük çıktıyı teslim etmekte geç kalmak küçük bir sorun olarak gözükse de bu destekleyici/SAK
ilişkisindeki gelecekteki daha büyük problemlerin habercisidir. Bu küçük ayrıntılara dikkat etmek ve büyük bir
“sel” olmadan bu “sızıntıları” önlemek yerinde olur.
İkinci önemli bir belirti ise; çalışma merkezlerinin açılmasındaki gecikmedir.
Hasta kaydı ve hasta kaydındaki gecikmeler çalışmanın gecikmesinin temel sebepleridir. Eğer çalışma merkezi
zamanında başlatılıp aktive edilmezse o merkezde tek bir hasta bile çalışma için taranamaz ve hasta sayısına
ulaşılmasında gelecekte merkezin geç aktive edilmesi en önemli nedenlerden bir olur. İlk çalışma merkezinin
ne zaman aktif hale getirileceği, tüm merkezlerin ne zaman aktif olacağı ve hasta taramalarının ne zaman başlatılacağı da dahil olmak üzere merkez aktivasyonları için net bir planımız olmalı ve bu plana uymalıyız. Unut-
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mayalım ki merkez aktivasyonu hasta kaydını etkileyen dolayısıyla çalışmanın gecikmesini etkileyen en önemli
faktörlerden biridir bunu göz ardı edemeyiz.
Üçüncü belirtiye bakacak olursak; bu da çalışmanın başarısının en önemli faktörlerinden biri olan hastaların
çalışmaya kaydedilmesidir.
Çalışmaya hastaların zamanında kaydedilememesi, planlanan sayıda hastanın çalışmaya kaydedilememesi bir
araştırmayı bozan en önemli faktördür. Çalışma hastası olmadan çalışma olmaz. Bir çalışmada veri kalitesi ve
hasta güvenliliği sağlandıktan sonra hastaları taramak ve çalışmaya kaydetmek SAK’ın en önemli görevidir. Dolayısıyla kayıt edilen hasta sayısı planlananın altında ise araştırmamız ile ilgili ciddi bir sorunumuz var demektir. Bu durumda ya yanlış bir planlama yapılmıştır ya da merkez olması gereken performansı gösteremiyordur
ve hemen önlem alınmalıdır.
Dördüncü işaret ise; query yani sorgulamalara zamanında yanıt alamıyorsak belli ki bir sorun oluşmaya başlamıştır.
Bir ilaç adayının güvenliliği ve etkinliği hakkında doğru ve temiz veriler elde etmek çalışmanın amacıdır. Ancak sorgulamalar birikirse ve fazla sayıda açık sorgulama olursa bunların başarılı çözümü zorlaşır. Son hasta
son vizitinden sonra var olan açık sorgulamalar, veri tabanı kilitlenme tarihini önemli ölçüde geciktireceği için
büyük bir sorundur. SAK’ın en önemli görevi sorguların zamanında veri tabanında temizlemek ve sürecin şeffaf olmasına izin vermektir ki böylece destekleyici ilerlemeyi takip ederek araştırmanın kapanmasından önce
sorunu görüp çözebilmelidir.
Son yani beşinci belirti ise birlikte çalıştığınız SAK yani iş ortağınız iletişimde eksik kalıyorsa yine sorun çıkacaktır.
İş ortağınız ile olan düzenli iletişiminiz, oluşabilecek problemlerden zamanında haberdar olabilmek araştırmanızı başarıya götürecek en önemli faktörlerden biridir.
SAK proje yöneticisinin tecrübesi, araştırma ekibi, diğer taraflarla ve destekleyici ile olan yakın ilişkisi başarıya
giden yolda sizin en önemli yardımcınız olacaktır.
Harika bir proje yöneticisi kaçta ararsanız arayın, mesela sabah saat 2’de telefonunuzu açıp size çalışma ile ilgili
bilgi verebilmelidir ki buna sahip olmak hepimizin hayalidir ama iyi bir proje yöneticisi ise ilk iş olarak sabah
size cevap verendir ki bu da bizim için olması gerekendir. SAK iş ortağınızın yanıt vermedeki gecikmeleri sizin
çalışmanızın önceliğinde olmadığının en önemli göstergesidir, bu da çalışmamızın başarısını engelleyen önemli
bir faktördür.
Sonuç
Bir ülkede klinik çalışma yapılıyor olması o ülkenin gelişmiş bir ülke olduğunun göstergesidir ve çalışma yapılan yerde mutlaka planlanan veya planlanmayan sorunlar çıkacaktır, önemli olan bu sorunları zamanında teşhis
edip, çözüp yolumuza devam edebilmektir.
Kaynaklar
1.

Hwang TJ, Carpenter D, Lauffenburger JC, Wang B, Franklin JM, Kesselheim AS. Failure of investigational drugs in latestage clinical development and publication of trial results. JAMA Intern Med 2016;176:1826-33.

2.

Campbell MK, Snowdon C, Francis D, Elbourne D, McDonald AM, Knight R, Grant A. Recruitment to randomised
trials: strategies for trial enrollment and participation study: the STEPS study. Health Technol Assess 2007;11:105.
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Şekil 1.

Şekil 2.
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P-05

Klinik Araştırmalarda Saha Görevlisi Etkisinin
GZFT (SWOT) Analizi

Neslihan Dolgun, Raife Beyaz Bulut, Ecem Koyungeldi, Sevtap Kutlu
ETHIC Medikal Araştırma Ltd., İstanbul

Giriş ve Amaç
Klinik araştırmalarda saha görevlisinin etkisini GZFT (SWOT) analizinden yararlanarak tüm yönleriyle kapsamlı değerlendirmek ve olumlu etkilerini arttırmak için stratejiler geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Güçlü Yönler (Strengths)
* Yüksek organizasyonel etkinlik,
* Araştırmacının iş gücünü azaltma, katılım isteğinin artışı,
* Taraflar arası güçlü, hızlı ve etkili iletişim (köprü görevi),
* Zaman ve proje maliyetinde azalma (çalışmanın daha kısa sürede tamamlatılması)
* Gönüllü takiplerinin zamanında yapılması, protokol hatalarında azalma,
* Hız ve kaliteyle maliyet azaltımı,
* Klinik araştırma potansiyelini artırmak, kurumun araştırma gelirinin artışı,
* Başlatma aktivitelerine hızlı destek,
* Araştırmacının ve gönüllünün protokole uyum takibini sağlama,
* Gönüllülerle olan iyi iletişimle çalışma devamını sağlama,
* Gönüllü güvenliliğini sağlama,
* Farklı endikasyonlar ve farklı sponsorla yapılan araştırma deneyimleri,
* Düzenli araştırma kayıtlarının tutulması,
* Teknoloji kullanımı konusunda yatkınlık,
* Araştırmacıların uygunluklarına göre hasta ziyaretleri planlama, zaman kazanımı,
* Kurumdaki bürokratik işlemlerin hızlı çözümünü sağlama.
Zayıf Yönler (Weaknesses)
* Gönüllüleri zamanında karşılayamama (diğer çalışmalarla hasta ziyaretlerinin çakışması),
* Çalışma ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek için istekli olmama,
* Çalışma yürütülmesi sırasında saha görevlisinin ayrılması (çirkin rekabet uygulamaları),
* Yenilenen saha görevlisinin eğitimi için zaman kaybı, bu dönem içerisinde yürütülmesinde hatalar,
* Fazla sayıdaki sorumluluktan dolayı kalitede azalma, yüzeysel çalışma,
* Araştırma ekipleri arasında zaman zaman iletişim eksikliği,
* Yönetim sistemi eksikliği,
* Start-up proseslerinde eksik bilgilendirilmeden dolayı her şeyden haberdar olmaması, tahmin edilmesi,
* Araştırma ekibi üyeleri arasındaki uyumsuzluktan dolayı veri bütünlüğünü etkileyen anlayış eksikliği,
* Proje dışı, merkezde istenen farklı iş talepleri,
* Operasyonel işlemlerden dolayı projedeki görevinde eksiklikler,
* Farklı araştırmacılar ve farklı klinik araştırma sorumluları (CRA) arasındaki farklı standartlar,
* Proje yöneticilerinden aktarılan eksik bilgi ve yetersiz destek,
KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ n
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* Resmi yazışma diline hakim olamama (Türkçe ve İngilizce), ifade yetersizliği,
* Az veya yetersiz finansmandan dolayı, yeterli zaman sağlayamama,
* Sadece tek bir araştırmacı sorumluluğunda çalışmadan dolayı bağımsızlık duygusu azalımı.
Fırsatlar (Opportunities)
* Araştırmacının iş yükünü azaltması nedeniyle, yeni çalışmalara katılım isteğiyle çalışma sayısının artması,
* Kaliteli çalışmaların yürütülmesiyle, sponsorların ülkemizde daha fazla çalışma yapma isteği,
* Uluslararası kuruluşlarla işbirliğiyle yöntemler, uygulamalar konusunda deneyim artışı,
* Uluslararası örneklerin fazla olması nedeniyle daha fazla bilgiye sahip olma,
* Yeni ilişkilerin oluşturulması, yeni projelerle fırsatlar sağlanması,
* Daha iyi kalitede çalışma yürütmek için daha iyi modeller,
* Eğitim programlarının sürekli yenilenmesi,

* Kişisel gelişim ve hizmet için fırsatlar (öğrenme fırsatı),
* Denetimler sonucu iyi çıkan sonuçlarla Türkiye’nin ve araştırmacıların uluslararası alandaki
bilinirliliğin artması.
Tehditler (Threats)

* Aşırı yüklenmeler nedeniyle kalitede düşme,
* Finansmanın sınırlandırılması nedeniyle merkez desteğinin azalması, araştırmacının gönüllü
bulmadaki isteksizlik nedeniyle düşük hasta alımı,
* Yetersiz ingilizce bilgisi, protokolün yanlış anlaşılması nedeniyle yanlış uygulamalar,
* Veri formlarında giriş hataları nedeniyle zaman kayıpları
* Saha görevlisi değişikliği nedeniyle çalışma adaptasyonu için geçen süre,
* Düşük motivasyona bağlı çalışmayı sahiplenmeme,
* Başka çalışmalarda kazanılan kötü deneyimlerin devam edilme olasılığı,
* Çalışma sorumluluklarının merkezde adil dağıtılmaması,
* Araştırmacının aşırı yoğunluğu ve yeterli zaman sağlamaması nedeniyle işlerin zamanında tamamlatılamamasından dolayı başarısızlık hissi.
Sonuç

Klinik araştırma saha görevlileri, klinik çalışmalarının uygulanmasında, sadece veri toplama ve/
veya idari desteklerin ötesine uzandığında anahtar rol oynar ve kaliteli verilerin toplanmasına her
yönüyle doğrudan katkıda bulunur. Bu doğrultuda, saha görevlilerinin olumlu etkilerini artırmak
için araştırmacılar, sponsorlar ve sözleşmeli araştırma kuruluşları (SAK) saha görevlilerinin yeterli eğitime sahip olmalarını sağlamak için sorumluluk almalıdırlar.
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Gelişmekte Olan Ekonomilerde Sağlıkta
Araştırma ve Geliştirme Harcamaları ile GSYİH
Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Değerlendirmesi

Gülay Ekinci
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Amaç
Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan ve yükselen ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerden Kore ve
Türkiye’nin Kişibaşı Sağlık Ar-Ge Harcaması (KBSAH) ile Kişibaşı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (KBGSYİH)
arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir.
Yöntem
KBSAH ile KBGSYİH arasındaki ilişki Panel Veri Yöntemiyle analiz edilmiştir. Yükselen piyasalarda yer alan
ülkelerden Türkiye ve Kore çalışmada ele alınmıştır. Türkiye ve Kore’nin KBSAH’a ait düzenli verileri 2005-2016
yıllarına aittir (1). Bu nedenle çalışmanın zaman boyutu 11 yıldır (2005-2016). Çalışmada iki ülkeye ait veriler
analize konu olduğundan çalışmanın yatay kesit sayısı ikidir ve panelimiz uzun panel olarak değerlendirilmiştir
(2). Analizler Eviews 20 programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz kapsamında 1 model kurulmuştur. Modellerin analizinde En Küçük Kareler Testi, Granger Nedensellik Analizi, Kao Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmada Kore ve Türkiye’nin sağlık araştırma geliştirme harcamalarının; ekonomik büyüme üzerindeki etkisi,
uzun dönemli ilişkileri ve ilişkinin nedensellik yönü panel veri analiziyle ele alınmıştır. Ekonomik büyümenin
(KBGSYİH) bağımlı, sağlık Ar-Ge harcamalarının bağımsız değişken olduğu model kurulmuştur. Değişkenlerin
her birinin durağanlığı sağlandıktan sonra uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi için Kao eşbütünleşme testi yapılmış ve modelde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Nedensellik
açısından yapılan değerlendirmede ekonomik büyüme ve sağlık Ar-Ge harcamaları arasında nedensellik ilişkisi
tespit edilememiştir. Ancak En Küçük Kareler tahmincileri Kore ve Türkiye’de; sağlık Ar-Ge harcamalarındaki
1 birimlik artışın ekonomik büyüme üzerinde 121.6 birimlik artış yarattığını ortaya koymuştur.
Sonuç
Çalışmada elde edilen sonuçlar, sağlık Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği literatürü ile genel Ar-Ge ve ekonomik büyümeyi pozitif ilişkili değerlendiren literatürle uyumlu bulunmuştur (3).
Tablo 1. En küçük kareler test sonuçları
Bağımlı Değişken: KBGSYIH
Coefficient

SE

t-Statistic

Prob.

KBSAH

Değişken

121.6635

16.39010

7.422985

0.0000

C

9086.883

1314.982

R-squared

0.714659

6.910270

0.0000

Mean dependent var

16890.64
7085.123

Adjusted R-squared

0.701689

S.D. dependent var

S.E. of regression

3869.743

Akaike info criterion

19.43942

Sum squared resid

3.29E+08

Schwarz criterion

19.53759

Log likelihood

-231.2730

Hannan-Quinn criter.

19.46546

F-statistic

55.10071

Durbin-Watson stat

0.606002

Prob(F-statistic)

0.000000
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Tablo 2. Birim kök test sonuçları

KBGSYIH

Düzey değer

Birinci fark

İkinci fark

KBSAH

Düzey değer

Birinci fark

İkinci fark

Levin, Lin ve Chu

Breitung t-stat

IM, Pesaran and Shin W-stat

ADF

PP

İnvidual İntercept

0.0373

-

0.4284

0.3703

0.1045

İnvidual İntercept and trend

0.0029

0.4368

0.4322

0.3813

0.8873

None

0.8328

-

-

0.9474

0.9898

İnvidual İntercept

0.0000

-

0.0156

0.0130

0.0087

İnvidual İntercept and trend

0.0000

0.0016

0.1060

0.0231

0.0015

None

0.0000

-

-

0.0006

0.0007

İnvidual İntercept

0.0000

-

0.0001

0.0003

0.0000

İnvidual İntercept and trend

0.0000

0.0076

0.0895

0.0081

0.0002

None

0.0000

-

-

0.0000

0.0000

İnvidual İntercept

0.1488

-

0.5431

0.6377

0.4211

İnvidual İntercept and trend

0.8808

0.7864

0.8320

0.5891

0.2468

None

0.9984

-

-

0.8661

0.8811

İnvidual İntercept

0.8857

-

0.4381

0.2746

0.0006

İnvidual İntercept and trend

0.9868

0.7581

0.5982

0.5980

0.0025

None

0.0237

-

-

0.1179

0.0004

İnvidual İntercept

1.0000

-

0.1775

0.1208

0.0000

İnvidual İntercept and trend

1.0000

0.8298

0.5051

0.4534

0.0000

None

0.0000

-

-

0.0041

0.0000

Tablo 3. Granger nedensellik/block exogeneity wald tests sonuçları
Prob.
KBSAH ≠> KBGSYIH

0.5946

KBGSYIH ≠> KBSAH

0.9036

Tablo 4. Kao residual cointegration test sonuçları
KBGSYIH
KBSAH

ADF

t-Statistic

Prob.

-2.245865

0.0124

Tablo 5. Denklem tahmin sonuçları
LEM adı
KBGSYIH=C(1)+C(2)*KBSAH

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

R-squared

Adjusted
R-squared

Prob
(F-statistic)

Durbin
Watson stat

0.71

0.70

0.00000

0.60

C(1)

9086.883

1314.982

6.910270

0.0000

C(2)

121.6635

16.39010

7.422985

0.0000

Kaynaklar
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P-07

Medikal Alan Gelişmelerinin
İnsan Yaşamı Üzerindeki Etkileri

Gülay Ekinci1, İbrahim Güney2
1
2

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul

Amaç
Bu çalışmada, dünyada medikal alandaki gelişmeler ile doğumda beklenen yaşam süresi (DBYS) ve nüfus arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Analizde medikal alandaki gelişmeler medikal alanda yapılan patentler (MPatent) ile temsil edilmiştir. Mpatent
verisi; dünyada ilaç, biyomedikal ve biyolojik alanda alınan patent sayıları toplanarak hesaplanmıştır. Dünyanın toplam Mpatent’ine ait düzenli verileri 1996-2016 yıllarına aittir. Bu nedenle çalışmanın zaman boyutu 21
yıl olarak ele alınmıştır. Dünyanın DBYS ile nüfusa ait verileri ve hesaplanan Mpatent verileri OECD Data’dan
alınmıştır. Analizler Eviews 20 programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz kapsamında 3 model kurulmuştur.
Bulgular
Birinci modelde; MPatent sayısındaki bir birimlik artış; DBYS’yi on binde 3 artırmaktadır ve modelin açıklama
gücü %65’tir.
İkinci modelde; MPatent sayısındaki bir birimlik artış; nüfusu 96.921 artırmaktadır ve modelin açıklama gücü
%76’dır.
Üçüncü modelde; DBYS’deki bir birimlik artış MPatent sayısını -4334 azaltırken; nüfus sayısındaki bir birimlik
artış MPatent sayısını on milyonda 2.2 artırmaktadır. Modelin açıklama gücü yüksektir (%84).
Çalışmanın sonuçlarına göre;
- Medikal alandaki patent sayısındaki artış; dünyanın yaşam süresini uzatmakta, nüfus üzerinde de sayısal olarak artırıcı etki yapmaktadır.
- Ancak yaşam süresinin uzaması MPatent sayıları üzerinde negatif yönde etkiliyken; nüfus sayısındaki artış,
MPatent sayıları üzerinde pozitif etkiye sahiptir.
Sonuç
Kısaca uzun yaşam arzusu ile yapılan sağlık alanındaki ilerlemeler ile yaşam süresinin uzaması insanlığın gelişiminde daha sınırlayıcı/durağan/negatif bir etki yaratırken; nüfustaki yenilenmeler insanlığın gelişimini olumlu
yönde etkilemektedir.
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Şekil 1. Doğumda beklenen yaşam süresi, dünya, 1996-2016.

Şekil 2. MPatent sayıları, dünya, 1996-2016

Şekil 3. Nüfus, dünya, 1996-2016.
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Tablo 1. Doğumda beklenen yaşam süresi, Mpatent sayıları ve nüfus tanımlayıcı bilgiler, dünya, 1996-2016
DBYS

MPatent

Nüfus

Mean

69.69611

36041.11

6.72E+09

Median

69.75000

35708.50

6.72E+09

Maximum

71.95000

44928.00

7.43E+09

Minimum

67.29000

27937.00

6.04E+09

Std. Dev.

1.528668

3959.781

4.36E+08

Skewness

-0.083783

0.493162

0.029858

Kurtosis

1.656270

3.513247

1.795030

Jarque-Bera

1.375267

0.927193

1.091639

Probability

0.502764

0.629017

0.579367

Sum

1254.530

648740.0

1.21E+11

Sum Sq. Dev.

39.72603

2.67E+08

3.24E+18

Tablo 2. DBYS, MPatent ve nüfus arasında kurulan denklemler ve sonuçları
Denklem Adı

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

Model 1
DBYS=C(1)+C(2)*MPatent

C(1)

58.33450

2.019249

28.88920

0.0000

C(2)

0.000315

5.57E-05

5.658634

0.0000

Model 2
Nüfus=C(1)+C(2)*MPatent

C(1)

3.23E+09

4.75E+08

6.796475

0.0000

C(2)

96921.85

13106.05

7.395201

0.0000

Model 3
C(1)
MPatent=C(1)+C(2)*NÜFUS+C(3)*DBYS C(2)

183961.3

68429.48

2.688334

0.0168

2.29E-05

5.14E-06

4.466837

0.0005

C(3)

-4334.964

1465.999

-2.957003 0.0098

Adjusted
Prob
DurbinR-squared R-squared (F-statistic) Watson stat
0.67

0.65

0.000036

0.44

0.77

0.76

0.000002

0.49

0.86

0.84

0.000000

1.25

Kaynak
1.

OECD Data, 2019.
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Klinik Araştırmalarda Yenilikçi Yaklaşım:
Kompleks Tasarımlar

Sevim Çetin Kaleoğlu, Hasan Can Helvacı
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul

Giriş
Klinik araştırmalarda tüm fazların tamamlanması için gereken süre, yüksek hasta sayısı ve yüksek risk-maliyet
oranı dikkate alındığında, hastaların yeni ilaçlara erişimini hızlandırmak ve klinik çalışmaların etkinlik ve başarı oranını artırmak için son yıllarda klinik çalışmaların tüm fazlarında yenilikçi tasarımlar kullanılmaya başlanmıştır. Başta onkoloji olmak üzere çeşitli hastalıklarda da kullanılmaya başlanan en dikkat çekici tasarımlardan biri de Kompleks Çalışma Tasarımları’dır. Kompleks çalışmalar, genel olarak şemsiye, basket ve platform
çalışmalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır ve birden çok yeni tedavinin aynı hastalıkta ya da yeni bir tedavinin
birden çok ilişkili hastalıkta araştırması için yeni yaklaşım sunmaktadır. Geleneksel klinik çalışmalarla karşılaştırıldığında, kompleks çalışmaların en önemli avantajları aşağıdaki gibidir:
• Daha hızlı klinik geliştirme ve hastaların etkili ilaçlara erişimini hızlandırma,
• Birden çok araştırma ilacını değerlendiren kompleks çalışmalar, önceden belirlenmiş ara analizlerin bulguları
ya da yeni gelen harici verilere dayanılarak tedavi kollarını ekleyebilir, genişletebilir veya sonlandırabilir.
Kompleks Tasarımlar
Kompleks tasarımlar, son yıllarda klinik araştırmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda final kılavuzlar
henüz yayınlanmadığı için birçok destekleyici ve düzenleyici otoriteler kompleks klinik çalışmaların onaylanması ve yürütülmesi konusunda ilave bilgi ve yönlendirmelere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden çalışmaların
farkındalığını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) ve Klinik Çalışmalar
Uygulama ve Koordinasyon Grubu (Clinical Trials Facilitation and Coordination Group, CTFG) 2018 ve 2019
yıllarında taslak kılavuzlar yayınlamıştır. 2022’de bu kılavuzların finalize olması beklenmektedir. İlk yayınlanan
taslak kılavuzlara göre kompleks çalışma tipleri aşağıdaki gibidir:
Şemsiye Tipi Çalışmalar
• Bir araştırma ürününün ya da araştırma ürünleri kombinasyonunun çeşitli popülasyondaki güvenliliğini/
etkinliliğini araştırır.
• Şemsiye tip çalışmalarında, hastalar çalışmaya girerken taramadan geçirilir ve genellikle biyobelirteç testlerinin sonuçlarına göre birkaç olası ilaç tedavi kolundan birine yerleştirilir.
Basket Tipi Çalışmalar
• Tek bir araştırma ilacını veya ilaç kombinasyonunu, hastalık evresi, histoloji, daha önce alınan tedavilerin sayısı, genetik veya diğer biyobelirteçler ya da demografik özellikler ile tanımlanan farklı popülasyonlarda araştırır.
• Basket tipi çalışmalar, her endikasyon için ayrı çalışma gerçekleştirerek daha az zaman alır ve bu da ilaç geliştirme programını hızlandırır. Hastaların düşük yanıtlar gösterdiği kollar için hızlı sonlandırma mümkündür.
Platform Tipi Çalışmalar
• Platform tipi çalışmalarda, hastalardan alınan örnekler “tarama protokolüne” uygun olarak önceden tanımlanmış çeşitli biyobelirteçler için test edilir ve sonrasında bu sonuçlara göre hastalar Master Protokol dahilindeki
bir tedavi koluna yerleştirilir.
• Master protokol, çalışma ilerledikçe farklı tedavi kollarının eklenmesi/kapatılması ve hastaların kollar arasındaki geçişi ile ilgili kriterleri prospektif olarak tanımlar. Bu tür çalışmalar “Süper Şemsiye Tipi Çalışmalar”
olarak da bilinir.
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Sonuç
Düzenleyici makamlar, çalışmalar hakkında karar vermek için yüksek veri kalitesini korurken, klinik çalışmaların etkinliğini de artırmak için daha kompleks tasarımlara duyulan ihtiyacın farkına varmıştır. Bu yüzden de
FDA ve CTFG bu araştırmalar üzerindeki güncel bakış açılarını yayınladıkları taslak kılavuzlarda belirtmişlerdir. Yenilikçi ya da daha kompleks klinik çalışmalarda elde edilen verilerin kabul edilebilirliği, karşılanmamış
tıbbi ihtiyaç sahibi hastalar için tedavi opsiyonları olarak yeni ilaçların kullanıma sunulması çok önemlidir.
Endüstri ile düzenleyici makamlar arasında, yenilikçi klinik çalışma tasarımları için; kılavuzlar, tavsiyeler ve
iyi uygulamalar hakkında önemli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların giderek artması, kompleks tasarımların da gelecek çalışmalarda çok daha etkili olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Türkiye’de ise yakın zamanda
güncellenen Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz’da kompleks çalışma tiplerine yer verilmiştir. Gelecekte, kompleks çalışmalar için globalde yayınlanması planlanan final kılavuzların paralelinde Türkiye’de de
kompleks çalışmaların kılavuzlarda ve yönetmeliklerde yer alması, ülkemizde daha fazla kompleks çalışmaların
yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Şekil 1.

Şekil 2.
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Şekil 3.

Kaynaklar

20

1.

Recommendation Paper on the Initiation and Conduct of Complex Clinical Trials, Clinical Trials Facilitation and Coordination Group, 12 Feb 2019.

2.

Innovation in Clinical Trial Design: A review of The Clinical Trial Design Landscape, Simon Bennett, Biogen, Nicky
Best, GSK, Susan Bhatti, Merck, Marielle Eerdekens, Grunenthal, Jocelyn Flament, Celgene, Christine Fletcher, Amgen
(lead), Rod Junor, Pfizer, Mireille Muller, Novartis, Tom Parke, Berry Consultants, Solange Rohou, AZ, Susan Sandler,
J&J, Stefan Schwoch, Eli Lilly, 5 March 2019.

3.

Master Protocols: Efficient Clinical Trial Design Strategies to Expedite Development of Oncology Drugs and Biologics
Guidance for Industry, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for
Drug Evaluation and Research (CDER), Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) Oncology Center of
Excellence (OCE), Sep 2019

4.

General considerations for clinical studies, ICH E8 (R1). 8 May 2019.

5.

ICH E6 (R2) Amendments. 31 March 2017.

6.

EU Clinical Trial Directive 2001/20/EC

7.

clinicaltrials.gov.tr

8.

https://www.vectorportal.com/StockVectors/Abstract-backgrounds/

9.

https://sms-oncology.com/news/blog/the-changing-landscape-of-oncology-clinical-trials-aacr-2017/
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Klinik Araştırmalarda Kurumsallaşmanın Önemi

Gülay Ekinci1, Kadir Gökhan Süslü2
1

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

2

Pra Health Sciences

Amaç
Profesyonel sağlık yönetimi perspektifinden bir klinik araştırmaya ait süreçlerin kurumsal bir ortamda etkin
yönetiminin sağlanmasının araştırma sonuçları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
Yöntem ve Bulgular
Çalışmada global düzeyde yürütülen bir klinik araştırma belirlenmiştir. Çalışmaya konu klinik araştırma “Akut
Medikal Kalp Rahatsızlığı Olan Hastalarda ………. Karşılaştıran Çok Merkezli, Randomize, Aktif Kontrollü
Etkililik ve Güvenlilik Çalışması”dır. Araştırmanın kısa adı bu çalışmada X2000 olarak kodlanmıştır. Araştırmanın ekibi genel uygulamada; bir sorumlu araştırmacı, 3 yardımcı araştırmacı ve klinik araştırma uzmanından
oluşmaktaydı. Ancak çalışmada kurumsallaşmanın ve profesyonel olarak yönetiminin önemini ortaya koymak
açısından; araştırma ekibine sağlık yönetimi alanında eğitimli ve saha deneyimli olan bir hemşire eklenmiştir.
Araştırmanın ekibi toplamda 5 (beş) kişiden oluşturulmuştur. Araştırmanın tüm süreçleri ilgili hemşire ve klinik araştırma uzmanı tarafından organize edilmiştir. Araştırma; bir eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde
kurulan bir klinik araştırma merkezinde oluşturulan ekiple beraber yürütülmüştür.
- Ana firmanın katılımı ve araştırmaya özel oluşturulan araştırma ekibi ile araştırmaya ait merkez açılışı ve
klinik araştırma tanıtım toplantısı 18.05.2015 tarihinde hastanenin klinik araştırma merkezinde yapılmıştır.
- X2000 araştırmasında dünya için belirlenen hasta sayısı 7400’dür. Ülkemizde X2000 araştırmasına dahil edilmesi planlanan hasta sayısı 120, merkezimizde dahil edilmesi istenen hasta sayısı 10 olarak belirlenmiştir.
- Bu çalışmada X2000 araştırma ekibi X2000 klinik araştırma için uygun hasta tespitinde ilgili kliniklerin ekipleri (servis hekimi, hemşiresi vb.) ile önceden görüşülmüş ve araştırma protokolünde yer alan hasta özellikleri
konusunda ilgili kliniklerin ekipleri bilgilendirilmiştir.
- X2000 araştırmasına katılımı için ön uygunluğu tespit edilen hastalar hakkında ilgili kliniklerden gelen bilgiler
doğrultusunda hastalar, araştırma ekibi tarafından ilgili kliniklerde ziyaret edilmiş ve araştırma hakkında ön
bilgilendirmeleri yapılmıştır.
- Araştırmaya katılımda araştırma ekibi tarafından uygun olarak değerlendirilen ve araştırmaya katılmaya ön
uygunluk veren hastalar, hastanenin klinik araştırma bölümüne davet edilmiş ve mevzuatlara uygun bilgilendirmeleri yapılarak onamları alınmıştır. Bu kapsamda klinik araştırma merkezinde 18.05.2015-28.10.2015 tarihleri arasında 47 hasta taranmıştır. Ancak araştırmaya 24 hasta dahil edilmiştir.
- Araştırmaya katılımı sağlanan hastaların, araştırma ile ilgili tüm süreçleri (araştırma için kan alınması, muayene, araştırma ürününün kullanımı, görüntüleme merkezlerine hastanın nakli vb.) araştırma ekibi tarafından
hastanenin klinik araştırma merkezinde gerçekleştirilmiştir.
- Araştırma globalde 7400 hasta olarak belirlenmiştir. Bu nedenle globalde belirlenen hasta sayısına klinik araştırma merkezinde 24. hastada ulaşıldığından, hasta alımı 24’te durdurulmuştur.
- Merkezimizde “X2000 araştırmasının merkezi” olarak kapanış toplantısı 01.05.2016 tarihinde yapılmıştır.
Sonuç
- Çalışmada araştırmaya ilgili sözleşme gereği 10 hasta dahil edilmesi istenmiş; 10 ve üzeri dahil edilecek her
hasta için sözleşme açık uçlu bırakılmıştır. Merkezimizde araştırmaya 24 hasta dahil edilmiştir. Türkiye’de ise
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toplamda 54 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Merkezimiz Türkiye’de araştırmaya dahil edilen hasta sayısının
%44’ünü; globalde ise 0.0032’sini karşılamıştır.
- Bu çalışmanın sonucunda hastanemiz klinik araştırma merkezi; dünya standartlarında en kısa sürede araştırmaya en çok hasta dahil eden merkezler arasında dünya birinciliği ve ülkemizde araştırmaya en çok hasta dahil
eden merkezler arasında merkez birinciliği aldığı tarafımıza iletilmiştir.
- Çalışmanın sonuçları; klinik araştırmaların hastaneler bazında kurumsallaşmasının ve profesyonel olarak
yürütülmesinin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca ülkemizde araştırmaların çeşitliliğinden ya da sözleşme
sayısının çokluğundan ziyade sözleşmede belirlenen optimal hasta sayısına ulaşacak şekilde yönetilmelerinin
sağlanmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda; klinik araştırmaların yürütülmesinde hastaneler
bünyesinde özel bir departmanın kurulması, araştırma ekibine sağlık yönetimi alanında bilgi ve becerileri yükseltecek şekilde eğitim verilmesi; araştırmaların sağlık yönetimi alanında profesyonel ve uyumlu ekipler tarafından yürütülmesi sağlanması önerilir.
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Etik Kurul Sekreteryasının Etik Kurul İşleyişinde
ve Klinik Araştırma Sürecindeki Önemi

Yeliz Çatak
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç
Klinik araştırmanın tasarımı yapılırken, başvuru dosyası hazırlanırken ve araştırma sonlanıncaya kadar tüm
süreçlerde başvuru yapılan etik kurulun sekreteryası ile sürekli iletişim halinde olunmaktadır. Araştırmalar
yıllarca sürebileceğinden etik kurul sekreteryasının sağlık sektöründe deneyimli olması önem arz etmektedir.
Bu çalışmada etik kurul sekreteryasının etik kurul işleyişinde ve klinik araştırmalarda süreç yönetimindeki
rolünün aktarılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Bulgular
Ülkemizde son güncellemelerle birlikte klinik araştırmaların önemi giderek artmaktadır. Klinik araştırmaların
etik kurul onayı olma, örneklem belirleme, veri toplama, aydınlatılmış onam alma, biyolojik ürünlerin saklanması-imhası, tıbbi cihazların teknik gerekliliklerinin belirlenmesi, yurt içi veya yurt dışı biyolojik materyal
transfer etme vb. gibi çok çeşitli ve bilgi ve deneyim gerektiren süreçler içerebilir. Bu durum hem etik kurulların
hem de etik kurul sekreteryasının sorumluluklarının geniş bir tabana yayılmasına neden olmaktadır. Klinik bir
araştırmanın tasarımı yapılırken hangi tür etik kurula başvuracağı da belirlenmiş olur. İlaç ve biyolojik ürünler
dahil klinik bir araştırma için başvuru yapılırken hangi merkezdeki klinik araştırma etik kuruluna başvurulacaksa yönergeleri takip edilerek başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Etik kurul başvurularında temel form olan
etik kurul başvuru formu doldurulurken özellikle klinik araştırma deneyimi olmayan başvuranlar yönlendirmeye ihtiyaç duyabilmektedir. Burada araştırma merkezinin özelliği, sorumlu araştırmacı ve idari sorumlunun
kim olacağının açıklanması gerekebilir.
Sonuç
Etik kurul sekreteryasının sağlık bilimleri üzerine lisans eğitimine ek olarak iyi klinik uygulamaları eğitimi
ve klinik araştırma hemşireliği eğitimi, temel tıbbi numune yönetimi eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
Klinik araştırma deneyimi olan bir sekreterya, başvurusu yapılan çalışmaların etik kurul üyelerine anlaşılır bir
şekilde sunulmasına ve etik bir karar alınmasına katkı sağlayacaktır.
Kaynaklar
1.

İyi klinik uygulamaları kılavuzu.

2.

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
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Klinik Araştırmalarda Dijitalizasyon ve
Gerçek Yaşam Verisi

Umut Müren, Emel Tetik, Burak Kıran
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. Klinik Araştırmalar Ünitesi, İstanbul

Giriş
Günümüzde dijital teknolojiler klinik araştırmaların fizibilite, operasyon, başvuru süreçleri, güvenlilik ve verilerin toplanması başta olmak üzere tüm süreçlerine dahil edilmiş ve de başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
Dijitalizasyonun aktif olarak kullanıldığı bir diğer önemli süreç ise gönüllülerin bilgilendirilmesi ve devam eden
çalışmalara erişimlerinin sağlanmasıdır. Özellikle nadir hasta popülasyonlarını etkileyecek son derece spesifik
koşulları hedefleyen tedaviler için uygun gönüllülerin bulunmasında giderek artan bir zorluk vardır. Şu anda,
sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde gönüllü katılımının devam ettiği 40.000’den fazla klinik çalışma vardır
ve bunların bazılarına binlerce gönüllünün katılmasını beklemektedir. Klinik Araştırma Katılım Bilgi ve Çalışma Merkezi (CISCRP) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çalışmaların %80’inin gönüllü dahil etme sürecinden kaynaklanan gecikmeler şaşırtıcı değildir. Bu nedenle, özellikle klinik araştırmaların çok fazla sayıda
yapıldığı ülkelerde farklı dijital araçlar kullanılmaktadır.
Günümüzde, araştırma yapan çok uluslu sağlık şirketlerinin birçoğu klinik araştırma protokollerinde yenilikçi
dijital çözümler sunmaktadır. Giyilebilir sağlık teknolojileri sayesinde yaşamsal bulguların etkin ve sık izlenmesi, yaşam kalitesi dahil gerçek yaşam ortamlarında hastalardan elde edilen verileri toplayabilmektedir. Bu
cihazlar, etkinlik ve güvenlilikte erken sinyalleri algılar, aynı zamanda tekrarlanan ölçümlerin toplanması daha
düşük varyansa ve dolayısıyla örneklem büyüklüğünde azalmaya yol açar. Bu alandaki uygulamalara örnek olarak, Sanofi’nin, atopik dermatit hastalarının aktivite ve uyku düzenleri hakkında bilgi toplayan klinik araştırma
protokollerinde saat, akıllı bileklik uygulamalarının kullanımını verebiliriz. Aynı hastalık grubunda hastalar
akıllı telefonlarına yükleyebildikleri uygulama ile deri lezyonları, kaşıntıları ve uykularındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebilmişlerdir. Hastalık yüküne ilişkin önemli bilgiler sağlayan bu hastalık yönetim aracı
2019 yılında 15’ten fazla ülkede uygulanmıştır. Hastalar aynı zamanda akıllı telefon uygulamaları ile protokol
ve araştırma ürünü kullanımı sayesinde çeşitli eğitim videolarına ve anketlere ulaşabilmektedir. Bir başka örnek
ise, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve astım çalışmalarında kullanılan taşınabilir spirometri cihazları olmuştur.
PwC* Sağlık Araştırma Enstitüsünün yayınladığı bir rapora göre;
• İlaç şirketlerinin > %40’ı dijital terapötikler veya bağlı cihazlar geliştiriyor.
• %42’si bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde yapmayı planlıyor.
• Tüketicilerin > %50’sinin bir tıbbi durumun tedavisi için FDA onaylı bir dijital terapötik kullanması öngörülüyor.
• Hekimlerin %56’sı son 12 ayda bir uygulama veya dijital programı bir hastayla görüşmüştür.
* PwC: PricewaterhouseCoopers ya da ticari unvanıyla PwC, Londra merkezli çok uluslu profesyonel hizmetler ağıdır.
Kaynak: PwC Health Research Institute consumer survey, 2018.

Yöntem ve Bulgular
Sağlık şirketleri benzer şekilde “bulut teknolojisi” ile oluşturulmuş platformlar aracılığıyla gerçek yaşam verilerini kullanmayı amaçlamaktadırlar. Gerçek Yaşam Kanıtı ürün yaşam döngüsü boyunca hasta sonuçlarını daha
iyi anlamamızı ve iyileştirmemizi sağlar. İlgili popülasyonu tanımlar, klinik protokolün fizibilite değerlendirmesini iyileştirir, ilacın gerçek dünyada nasıl kullanıldığını ve karşılaştırmalı etkinliğini takip etmesi sayılabilecek
katkılarındandır. Gerçek yaşam çalışmaları ile daha geniş popülasyonlara ulaşmak, sonuçlara ise daha kısa sürede ulaşmak mümkün olabilmektedir. Kullanılabilir gerçek yaşam veri kaynaklarının sayısı giderek artmaktadır.
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Hasta anketleri, ulusal anketler, elektronik sağlık kayıtları, gözlemsel çalışmalar, sigorta talep verileri ve hasta
tarafından oluşturulan sağlık verileri bunların birkaçıdır. Sanofi, hasta sağlık sonuçlarını iyileştirmek amacıyla
kanıt üretimini artırmak için yeni kaynaklara yatırım yapmıştır. “Darwin” ismini verdiği bir dijital ekosistem
sayesinde yaklaşık 450 Milyon kodlanmış hasta verisine anında ulaşabilmektedir. Kendi sponsorluğundaki çalışma verilerine, ABD, İngiltere, Japonya gibi ülke popülasyonlarına ait lisanslı ve halka açık elektronik tıbbi kayıtlarına ait verilerin bulunduğu bir veri havuzundan çeşitli çalışmalar yapabilmektedir. Bu çalışmalarla şeffaf,
hızlı ve bilimsel olarak valide sonuçlar üreterek, ilaçların etkinliği, güvenliliği ve değeri hakkında cevap aramaya
devam etmektedir.
Sonuç
Dijitalizasyon ile geleneksel çalışma tasarımlarının yerini, hastaya direkt ulaştırılan araştırma ürünlerinin olduğu, video konferans ile yerinde merkez ziyaretlerinin azaldığı, hastaların çevirim içi dahil edilebildiği, giyilebilir
cihazlar sayesinde etkin ve sık veri izlemesinin olduğu protokollere bırakacağı öngörülmektedir. Bu uygulamaların, klinik çalışma hastalarının hayatlarını kolaylaştırdığı gibi, zaman ve bütçe tasarrufu da sağlamaktadır.
Bu uygulamaların kanun ve yönetmeliklerimiz çerçevesinde ülkemizde uygulanabilir olması, ülkemizin klinik
araştırmalardaki rekabetçi gücünü artırabileceği düşünülmektedir. Özellikle veri koruma kanununun bu uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliği hakkında belirleyici rolü olacaktır. ABD’de FDA’nın 2020 yılı sonuna
kadar gerçek yaşam kanıtı hakkında bir kılavuz çıkartması beklenmektedir.
Doğru dijital projelerin hayata geçirilmesiyle yeni bir ilacın gerçek dünyada nasıl çalıştığına ilişkin verileri çok
daha erken elde ederek analiz edebilmek, hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara daha erken ulaşabilmeleri anlamına gelir.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ n
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P-12

Risk Based Monitoring /Risk Esaslı İzleme

Eda Buldur, Elif Deniz Limanoğlu
Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. Klinik Araştırmalar Ünitesi, İstanbul

9 Kasım 2016 tarihinde ICH-GCP’ye entegre edilen ek (Addendum Step 5) ile, Risk Esaslı İzleme (Risk Based
Monitoring) klinik araştırmalarda ön plana çıkmıştır. Bu alanda son dönemde başlayan ve başlaması planlanan
çoğu klinik araştırma projesi; çalışma veri yönetiminin, riske bağlı izleme yöntemi ile sağlanması doğrultusunda tasarlanmaktadır.
Risk Esaslı İzleme, FDA tarafından, “çalışmaya giren gönüllülerin haklarının korunmasını garanti altına almak
için; klinik araştırma döngüsü içerisinde çalışma ile ilgili riskleri tanımlamayı, değerlendirmeyi, kontrol etmeyi
ve gözden geçirmeyi amaçlayan, kalitesi ve bütünlüğü ile veri kalitesini güvence altına almaya çalışan yaklaşımın önemli bir parçasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde lokal regülasyonumuzda henüz Risk Esaslı
İzleme ile ilgili herhangi bir ifade yer almamaktadır. Yerel mevzuatımızda yer alan, ilgili kılavuzun ve bölümünün, güncellenen Avrupa Birliği kılavuzu (E6R2) ile uyumlu hale getirilmesi, ülkemizde tüm klinik araştırma
tarafları açısından yararlı olacaktır.

Resim 1.

Klinik çalışma için belirlenen riskler doğrultusundaki kritik verilerin analizi konusunda, klinik çalışmada kullanılan sistemler kaynak olarak kullanılabilir. Elektronik olgu rapor formu, eğitim sistemleri, interaktif web tabanlı
sistemler, çalışma özelinde kullanılan diğer sistemlerden (elektronik günlük, sağlık ölçümleri gibi) sağlanan veriler
ile çalışma genelindeki tüm veriler incelenerek gönüllü sağlığı, protokolde belirtilen prosedürlerin doğru şekilde
yapılıp yapılmadığı gibi bulgular çıkartılabilir. Bu bulgulardan da merkezlerde eğitim, kaynak eksikliği olup olmadığı sorgulanarak, bulunan hataların önlenmesi ve sistematik bir hale gelmeden çözümlenmesi sağlanabilir.

Resim 2.
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Riske dayalı bu izlemenin amacı, sponsorların ve/veya klinik araştırma kuruluşlarının riski erken bir aşamada tahmin etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmaktır, böylece izleme kaynakları ile (hastane-hekim notları, raporlar
vb.) geleneksel %100 Kaynak Doküman Doğrulaması (Source Data Verification-SDV) yaklaşımı yerine, riske ve
ihtiyaca göre öncelik verilebilmesidir. Bu yöntemde aşağıdaki şekilde belirtilen izleme çeşitleri esas alınmaktadır.

Resim 3.

Centralized monitoring: Çalışmadan elde edilen verilerde, merkezi sistemi tarafından yapılan izleme yöntemidir.
Remote monitoring: Klinik araştırma uzmanlarının saha/merkez ziyareti yapmasını gerektirmeyen, merkez
dışı klinik kaynakların kullanılması ile yapılan uzaktan izleme yöntemidir.
Targeted monitoring: Ana risk belirteçleri doğrultusunda hedeflenen verilerin analizi için yapılan bir izleme
yöntemidir.
Triggered monitoring: Raporlanan ciddi advers olaylar, merkezde çalışmaya dahil edilen hasta sayısı gibi riskin
arttığı durumlarda, değişkenlere bağlı olarak yapılması gereken izleme yöntemidir.
Risk esaslı izleme yönteminde, yüksek riskli olduğu belirlenen verilerin doğrulaması yapıldığı için, geleneksel %100
doğrulama yaklaşımına göre, çalışma merkezlerine yapılan vizitlerin sıklığı ve sayısı daha az olmaktadır. Sponsor/klinik araştırma kuruluşları için, kaynakları verimli kullanma amacı olan bu yaklaşım ile oluşabilecek hataları, sponsor/
temsilci merkezi ziyarete gelmeden, klinik çalışmada kullanılan sistemler aracılığı ile (eCRF, IWRS, eğitim portalları
vb.) merkezi olarak belirlemek, belirlenen bu hataları bir sistemde birleştirerek, alınan aksiyonları takip edebilmek
mümkün olmaktadır. Genel hatlarıya Risk Esaslı İzleme yöntemlerinin yararları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
• Veri girişlerinin zamanında yapılması; yapılan araştırmalar Risk Esaslı İzleme çalışmalarındaki veri girişlerinin 7 gün içerisinde tamamlandığını göstermektedir.
• Uyumlululuk; verilere dayalı çıkarımlar ve diğer dijital araçlar, eğitim kalitesini arttırıp, sorunların erken
saptanmasını sağlarken, olası hataların fark edilmesini kolaylaştırır.
• Merkez ziyaretleri için ayrılmış daha düşük bütçeler.
• Hata oranında azalma; diğer çalışmalara göre kıyaslandığında, sık görülen hataların Risk Esaslı İzleme çalışmalarında çok daha az gözlemlendiği belirlenmiştir.
Risk Esaslı İzleme, gelişen dünyamızda dijitalizasyon süreci ile geleneksel izleme yöntemlerinin yerini almış ve klinik
araştırmalar sektöründe de merkez ekiplerinin ve sponsorların hayatını kolaylaştırdığı, zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan, gün geçtikçe öneminin arttığı bir yaklaşım olarak klinik araştırma sürecine yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Resim 4.

Kaynak
1.

ICH GCP E6 R2
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P-13

Klinik Araştırma İzleyicisi Arkadaş
Programı - CRA Buddy Program

Zümrüt Akdemir1, Cana Saka1, Erhan Özdamar1, Selin Tosyalı1, Pınar Kaymak1,
Evaggelia Papageorgopoulou2, Foteini Tseke2, Illiana Panou2, Maria Kontou2, Vasilik Stathakou2,
Vaia Koutra2
1

Novartis Türkiye Global Geliştirme Operayonları

2

Novartis Yunanistan Global Geliştirme Operasyonları

Giriş
Bu poster bildiride Novartis Klinik Araştırmalar Birimi’nin Türkiye ve Yunanistan ofislerinde çalışan İzleyicilerin (CRA’ların) dijital ortamda belirli aralıklarla bir araya gelerek fikir paylaşımı ve projeler gerçekleştirdiği
“CRA Buddy Program” ile ilgili amaç, yöntem ve sonuçlar aktarılmıştır.
Gerekçe
Günümüzde dijitalizasyonun günlük iş yapışımızda yarattığı değişiklikler, Risk Bazlı İzlemenin giderek daha
fazla çalışmada kullanılmaya başlanması, değişen ulusal ve uluslararası düzenlemeler nedeniyle klinik araştırma
ekosistemi çok hızlı bir dönüşümün içindedir. Klinik araştırmaların en önemli paydaşlarından olan CRA’lar bu
dönüşüme uyum sağlayacak bilgi birikimine ve donanımına sahip olmalıdır.
Bu değişen ortamda çalışan Novartis CRA’ları; sınıf içi, dijital içerikler vs. gibi farklı yöntemler ile eğitimler
almaktadır. Ayrıca Novartis bünyesinde CRA’ların yetkinlik ve bilgilerini artırmak ve kariyer yolculuklarına
destek olmak için çeşitli programlar da uygulanmaktadır. Bu programlardan biri de CRA Buddy programıdır.
Bu programın başlıca amaçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yöntem
Terapötik alanlara göre eşleşen CRA’lar, bireysel toplantılarını aylık olarak Skype platformu üzerinden yaklaşık
1 saat olarak yapmaktadır. Uygulanan iyi örnekler ve geliştirici deneyimler bu görüşmelerde paylaşılmaktadır.
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CRA’ların birlikte üzerinde çalışabilecekleri spesifik konular da belirlenmektedir. Üzerinde çalışılan veya çalışılacak olan konulardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
• Kullanıma sunulan dijital araçlardan maksimum fayda sağlamanın yolları nelerdir?
• Şirket içinde kullanılan sistemlerde günlük iş akışını kolaylaştıracak yöntemler neler olabilir?
• İzleme faaliyetlerini yerine getirirken lokal olarak geliştirilen ve kullanılan araçlar/yöntemler nelerdir?
• İlgili klinik çalışmada en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
• Öncelik belirlemede izlenilen yöntemler nelerdir?
Ayrıca tüm katılımcılarla birlikte iki ayda bir değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Toplantı notları
ve aksiyonlar “Microsoft One Note” üzerinden takip edilmektedir.
Sonuç
Bu programda; doküman yönetimi, kaynak belgeler, gönüllü güvenliliğinin sağlanması, protokol sapmalarının
raporlanması, klinik çalışma ilacı yönetimi, sponsor sorumlulukları, etik kurul ve bakanlık süreçleri gibi konularda uygulanan iyi uygulamalar tartışılmaktadır. Görüşmeler sonucunda aynı işlerin farklı ülke ve çevre koşullarında, tamamı ICH-GCP’ye ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olan farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak
yapılabildiği görülmektedir. Yapılan görüşmeler sonrasında daha efektif olan yöntemler harmonize edilerek
uygulamaya konulmaktadır. İleriki görüşmelerde özellikle “İzleme” modellerinin değişmesi ve dijitalizasyon
konularında yaşanan zorluklara ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ n
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P-14

Lokal Klinik Çalışmalarda Veri Yönetimi ve
İstatistik Süreçlerinin Dahili Yönetimi:
Avantajlar & Kazanımlar

Göktürk Ötünç, Canan Doğan
Novartis Farma, Türkiye

Türkiye’de Yürütülen Klinik Çalışmalar için Sunulan Veri Yönetimi ve İstatistik Hizmetleri
Ülkemizde yürütülen lokal klinik çalışmaların veri yönetimi ve istatistik kısmını üstlenen bir çok Sözleşmeli
Araştırma Kuruluşu (SAK) ve danışmanlık firması mevcuttur. Firmaların bu doğrultuda verdikleri hizmetler:
• Çalışma Tasarımı/Protokol Tasarımı
• Veri Toplama Formu (CRF) Tasarımı
• Veri Girişi
• Veri Yönetimi
• İstatistik Analiz ve Raporlama
• Tıbbi Yazım İşlemleri
Tüm bu hizmetlere rağmen, araştırmacıların, klinik çalışma gerçekleştirirken karşılaştığı sorunlardan bir bölümünü bu alan oluşturmaktadır.
2011-2016 yılları arasında yürütülen klinik çalışmaların planlanması aşamasında yaşanılan sorunlar değerlendirildiğinde, araştırmacıların en çok sorun yaşadıkları konulardan birisinin “İstatistik uzmanı desteği bulunması
(%65.7)” olduğu görülmüştür. Yine aynı yıllar arasında yürütülen klinik çalışmaların sonuçlanması ve yayınlanması aşamasında yaşanılan sorunlar değerlendirildiğinde, araştırmacıların en çok sorun yaşadıkları konulardan
ikisinin “Verilerin analizi ve yorumlanması (%52.2)” ve “Sonuç raporunun hazırlanması (%58.2)” olduğu göze
çarpmıştır. Araştırmacıların klinik çalışmalarda yaşadığı sorunların çözümüne yönelik devam eden ihtiyaçları
arasında da; “İstatistik ve veri değerlendirme desteği (%86.6)”, “Araştırma protokolü danışmanlığı (%74.6)” ve
“Bilimsel yazım desteği (%70.1)” en önemli konular arasındadır (1).
Novartis Farma, Türkiye Sponsorluğunda Yürütülen Lokal Klinik Çalışmalarda Veri Yönetimi ve İstatistik
Hizmetleri
2016-2019 yılları arasında, Novartis Farma, Türkiye sponsorluğunda 10 lokal klinik çalışma yürütülmüştür (Şekil 1). Bu çalışmalara verilen hizmetler (Şekil 2):

Şekil 1. Lokal klinik çalışmalar (Ocak 2016-Aralık 2019).

30

n KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

4. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi • 6-7 Şubat 2020

Şekil 2. Lokal klinik çalışmalarda veri yönetimi ve istatistik hizmetleri (Ocak 2016-Aralık 2019).

•
•
•
•
•
•
•
•

Çalışma Tasarımı / Protokol Tasarımı Desteği (4 çalışma)
Veri Toplama Formu (CRF) Tasarımı Desteği (4 çalışma)
Örneklem Büyüklüğü Hesaplanması (3 çalışma)
İstatistik Analiz Planı (SAP) Hazırlanımı (7 çalışma)
Veri Girişi (6 çalışma)
Veri Yönetimi (8 çalışma)
İstatistik Analiz ve Raporlama (4 çalışma)
Tıbbi Yazım İşlemleri Desteği (6 çalışma)

Tartışma
2016-2019 yılları arasında yürütülen lokal klinik çalışmalarda görev alan medikal ve klinik çalışma personellerinden alınan geribildirimler şu şekilde özetlenebilir:
Çalışma Tasarımı/Protokol Tasarımı aşamasında yazarlarla birebir ve hızlı iletişim kurulabilmektedir. Yine bu
aşamada, örneklem büyüklüğü hesabı yapılırken gerekli kaynaklara kolay ve hızlı erişim de mümkün olmaktadır. Ayrıca, çalışmayla ilgili globalden gelen sorulara aracısız, doğrudan cevap verilerek hem zaman tasarrufuna
KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ n

31

4. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi • 6-7 Şubat 2020

hem de doğru kaynak kullanımına olanak sağlanmaktadır. Her çalışma için aynı profesyonel ile çalışma şansı,
farklı uzmanlarla çalışmadan kaynaklanan yöntem değişikliklerinin olmamasına da zemin hazırlamaktadır. Bu
şekilde, sürekli hale getirilen klinik çalışmalarla kazanılan deneyimlerle uygun istatistiksel yöntemler ve veri
yönetimi uygulamaları seçilip, pratiğe dökülebilmektedir. Bu durum, olası ek analizler için de zaman tasarrufunu ve kaynakların doğru kullanımını beraberinde getirmektedir. Çalışma raporu yazımı aşamasında yine
yazarlarla birebir ve hızlı iletişim kurulabilmekte, tek bir işe odaklanarak çalışmanın getirdiği avantajla raporlar
zamanında hazırlanabilmektedir. Medikal ekip ve klinik çalışma takımıyla kurulan yakın ilişki sayesinde, şirket
içi danışmanlık ve diğer taleplerin karşılanması da mümkün olmaktadır.
Sonuç
Klinik çalışmaların planlanma, yürütülme, sonuçlanma ve yayınlanma aşamalarında veri yönetimi ve istatistik
hizmetleri önemli bir yere sahiptir. Bu hizmetler için uzmanlaşmış firmalar bulunsa da, bu süreçlerin dahili
yönetimi de sağladığı avantaj ve kazanımlar nedeniyle tercih edilebilir bir opsiyon olduğunu göstermiştir.
Kaynak
1.
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P-15

Klinik Araştırmalarda, Orta Doğu ve Afrika
(MEA) Bölgesinde İşe Uyum Programı, 2018-2019

Atilla Önal
Novartis Ürünleri, İstanbul

Genel Bilgi
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi: Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (Şekil 1), Novartis bünyesinde Türkiye tarafından
yönetilmekte ve Türkiye ile birlikte aşağıdaki ülkelerde (toplam 16 ülkede) klinik operasyonlar yürütülmektedir:
Lübnan, Ürdün; Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan
Güney Afrika, Gana ve Kenya
Mısır
Diğer Kuzey Afrika Ülkeleri; Fas, Cezayir, Tunus

Şekil 1. Ortadoğu ve Afrika bölgesi.
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İşe Uyum Sürecinin Amacı ve Yapısı
İşe alım süreci global ve lokalde ülkeler düzeyinde uygulanmaktadır. İşe yeni alınan klinik araştırma üyelerinin,
en uygun bilgi donanımıyla işe başlamaları ve sonrasında desteklenmesini amaçlar.
Kuzey Afrika Ülkeleri Tunus, Cezayir ve Fas’ta çalışan Klinik Çalışma Takımları, Türkiye’deki Klinik Çalışma
ekibi yani Proje Müdürü ve Monitörlerin Müdürleri tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerdeki
takımların desteklenmeleri daha önem kazanmaktadır.
Bu amaçla, 2018 ve 2019 yıllarında MEA bölgesinde ihtiyaç duyan takım üyelerinin işe uyumu amacıyla açık
konulu tartışmalar, sınıf içi ve iş başında eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Açık Konulu Tartışmalar
Periyod: Aralık 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Açık konulu tartışmalarda katılımcılar
Yıl
2018-2019

Ülkeler

Roller

Cezayir, Tunus, Fas, Gana, Kenya ve Güney Afrika

Monitörler ve gerektiğinde yöneticileri

Tartışılan konular: Konular başlangıçta, global işe uyum programı kapsamındaki konuları içermekle birlikte,
katılımcılara anket uygulanarak, talepleri doğrultusunda risk yönetimi, protokol sapmaları gibi konular dahil
edilmiştir. İnteraktif katılım sağlamak amacıyla, önerilen konuların bazılarının katılımcılar tarafından anlatılması istenmiştir.
Diğer üzerinde durulan konular; merkez seçimi, merkezlerin başlatılması, monitörizasyon konuları, merkezlerin monitörler arasında transferi, merkezlerde kaynak doküman anlaşması, doküman yönetim sistemi eğitimi,
bulgu ve protokol sapmalarının yönetimi.
Sınıf İçi ve İş Başındaki Eğitimler
Periyod: 2018 ve 2019’da İstanbul, Türkiye’de sınıf içi eğitimi ve klinik araştırma merkezi ziyareti formatında
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Tablo 2’de, tartışılan konular Tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 2. Sınıf içi eğitimlerde katılımcılar
Yıl

Ülkeler

Roller

2018

Cezayir, Tunus, Fas ve Türkiye

Monitörler ve gerektiğinde yöneticileri

2019

Cezayir, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye

Monitör, klinik araştırma, medikal müdürü, medikal müdür ve bölgesel medikal müdür

Tablo 3. Sınıf içi eğitimlerde tartışılan konular
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Yıl

Konular

2018

Merkezlerin monitörler arasında transferi
Monitörizasyon raporu yazımı-pratik ve çeşitli ziyaretler için kılavuzların gözden geçirilmesi
Kaynak doküman anlaşması-Elektronik veri kullanan ülkeler için pratik araştırma ilacı
Çalışma fizibilitesi
Etik kurul ve bakanlıklara sunum işlemleri
Başlatma ve kapatma ziyareti
Bulguların yönetilmesi ve protokol sapmaları
Güvenlik bildirimleri, bütçe yönetimi ve döküman yönetimi
Sponsor döküman dosyası kalite kontrolü
Nasıl teftiş/kalite ziyaretine hazır olunur?
Kalite ziyareti ve raporu
Merkez yönetimde elektronik araçlar
Çalışma protokolü, monitörizasyon planı ve terapötik alan eğitimleri ve eğitim dosyalarının yönetimi

2019

Bulguların yönetimi
Protokol sapması yönetimi
Çalışma ilacı
Doküman yönetimi
Bilimsel iletişim modeli
Kaynak doküman kalitesi kampanyası
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Merkez Ziyaretleri
Katılımcıların kendi ülkelerinde sorumlu oldukları klinik çalışmalara ve/veya tedavi alanlarına uygun merkez
ziyaretleri yapılmış ve bu ziyaretler sırasında tecrübeler paylaşılmıştır.
Sonuç
- Bu proje ile, Türkiye’nin merkezi yönetim yetkinliği ve uluslararası alanda görünürlüğü bir kere daha ortaya
konmuştur.
- Özellikle klinik çalışmaya yeni başlayan ülkelerde çalışan Klinik Çalışma Takımlarının desteklenmesi ve işe
uyum süreci, global ve lokal düzeyde kalitenin sağlanması için büyük önem taşımaktadır.
- Başlatılan aktivitelerin, tecrübe paylaşımı ve danışma düzeyinde sürdürülmesi, uzmanlığın arttırılması ve sürdürülmesini sağlamaktadır.
Kaynak
1.

http://cografyaharita.com/dunya_siyasi_haritasi.html. (Şekil 1 kaynağı)
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Klinik Araştırmalarda
Saha Görevlisi Rolü ve Önemi

İrem Aygün, Özlem Saraç Peker, Büşra Seda Ateş, Selçuk Tutar
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Giriş ve Amaç
Son yıllarda klinik araştırmalarda yaşanılan gelişmeler, Türkiye’nin bu alanda tartışmasız bir şekilde gösterdiği
ivme, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen projeler ve çalıştaylar ülkemizi klinik araştırmalarda lider konuma taşıyacak çok önemli adımlardır. Bu hedefe koşarken, sorumlu araştırmacılarımız tarafından seçilen ve
araştırmacılarımız tarafından ilgili kılavuz doğrultusunda merkez organizasyon yönetimi görevleri atanan saha
görevlisi personelinin yetkinliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme gelmiştir.
Tartışma
Mevcut durumumuzu incelediğimizde ve klinik araştırmalar sektöründeki yükselişe baktığımızda hem olumlu
etkilerden, hem geliştirilmesi gereken konulardan hem de birkaç çözüm önerisinden bahsetmek mümkündür.
Dinamik ve gelişen sektörel yapı nedeniyle kariyer olanaklarının geniş bir yelpazeye sahip olması en önemli
avantajlar arasında yer almaktadır. Yüksek kalitede klinik araştırma yürütmeye devam edebilmemiz için birkaç
gelişim gerektiren konuya dikkatle eğilmek gerekmektedir. Bunlar arasında en önemli konular; yetkin saha
görevlisi eksikliği, klinik araştırmalar temel eğitimlerinde eksiklik ve içeriğin detaylandırılması/yeniden düzenlenmesinin gerekliliği (daha çok çalıştayın yer aldığı gibi), merkezlerin fiziksel koşullarının yetersizliği, sıklıkla
yaşanılan saha görevlisi değişiklikleri, aidiyet duygusunun kurulamaması, sorumlu araştırmacı tarafından ilgili
kılavuzda belirtilen saha görevlisi iş yapış takibinin düzenli aralıklarla yapılamaması sayılabilir.
Sonuç
Başarılı ve kaliteli bir klinik çalışma yürütebilmek için mevcut durumu, gelişime açık alanları belirlemek ve
bunlara bağlı çözüm önerilerini geliştirmek çok değerlidir. Bu yüzden tüm paydaşların birlikte hareket edip,
hem mevcut sistemi yeniden değerlendirmesi hem de bir ekip olarak uygulanabilir çözüm seçenekleri beraber
incelemesi önemli bir adımdır.
Kaynak
1.
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İyi Klinik Uygulama Kılavuzu, 11. Kalkınma Planı, Klinik Araştırmalarda Merkez Organizasyon Yönetimi Esaslarına
İlişkin Kılavuz
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Management of Adverse Events & Its Effect on
Clinical Trials

Hatice Akyel Görür, Dilara Ünlü Kağnıcı, Sevilay Akosman, Pelin Özdemir, Emel Güner
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Aim
Prevent the negative effects of improper AE management on the data quality of the study.
Method
Detection of the potential challenges and mitigation plans on the proper AE management system by the investigational sites.
Conclusion
Data quality can be ensured by increasing the awareness on the importance of proper AE management during
the clinical trials.
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References
1. Turkish Ministry of Health Guideline for Good Clinical Practice
2. https://www.journalagent.com/deutip/pdfs/DEUTFD_32_2_111_122.pdf
3. http://acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_272.pdf
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Shared Investigator Platform (SIP)

Aslı Çalık, Merve Şen, Ebru Seher Özdamar, Pınar Çakıcı
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Aim
To share the purpose and benefits of SIP & to share challenges and mitigations during SIP registration process.
Method
SIP offers a central point of access to reduce the burden of conducting clinical trials with multiple sponsors however, in order to implement this system, registrations/profile completions should be made in a timely manner.
As MSD Turkey, we have supported all site staff ’s registrations (both at site and remotely) within 2019 and will
continue to do so within 2020.
Conclusion
There were 797 contacts to be registered in SIP in 2019 for MSD trials. MSD Turkey has supported the registration of all site staff and 763 (95,7%) of them have completed their registrations.

Reference
1.

https://www.pharmavoice.com/article/2018-06-sharing/
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E-Technology Trend at Clinical Trials and
Patient Recruitment

Özge Özcan Uşak, Aslı Çalık, Selda Nur Şimdir, Cansın Güler
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Aim
Most of the developed countries has adapted the e-technology in various aspects of clinical research, such as
informed consent (e-consent), data collection (e-surveys, e-patient reported outcomes) and especially in patient
recruitment with the effective use of patient network databases and outsource recruitment companies. Beside of
these solutions; active usage of social media, mobile technologies and internet-based tools for recruitment has
also been growing rapidly. We have to adapt this trend as country and have to take advantages while achieveing
strategies for mitigations.
Method
Clinical trials are getting impacted by digital innovation and we have the potential to modernize our clinical
trial process to become more patient-centric, to increase efficiency, to collect more rapid information, and to
simplify trial participation. widespread adoption of digital technologies combined with novel settings will increase the rapid collection and access of the data as well as improved quality. The paper includes both advantages
and mitigations for this process.
Conclusion
E-technology is a globally ascending trend; its benefits and effectiveness had major impact on conduct of the
clincal trials. We should start to take an immediate step in regards to implement this approach to be aligned
with other countries. With compatible colloboration of all parties (site, sponsor, regulatory), we could enhance
the patient recruitment and number of the studies in Turkey which will consequentl bring us to maintain our
leadership as well as a big step will be completed for the Vision 2023 Project.
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References
1.

Agenda of 13th Annual Optimising Clinical Trials Summit. Site Selection, Feasibility and Patient Recruitment, October
2019.

2.

https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/

3.

Rosa, et al. Using e-technologies in clinical trials. Contemp Clin Trials, November 2016.

4.

Industry Standart Research (ISR) Reports. The Expanding Web of Clinical Trial Patient Recruitment, March 2014.
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Turkey Evolves into Digital Environment

Ferah Vardal, Gizem Uçankuş
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Aim
As TITCK has introduced new electronic submission database; this analysis aims to discuss the MSD GCTO’s
adaptation, and benefits of new module; as well as the workload managed through new submission system.
Method
MSD GCTO TURKEY performed 23 initial study applications, using new e-submission module of TITCK.
GCTO Turkey’s MoH permission performance is improved by 36%, despite 2.3 times increase in the number
of new studies.
Conclusion
GCTO Turkey is now shining star for MSD Global Team in terms of Start up timelines and listed in Top 10
preferred Countries.
The progress of clinical trial can be captured perfectly in module; in example, with annual notifications; budget
spend on each clinical trial per year, recruitment status, and patient status is clearly trackable.
With this new e-submission module, documentation types are pre-specified in the system, therefore alignment
among companies is now possible.
Overall performance of Turkey can now be captured. Days between Regulatory Authority Approval to First Site
Ready; from First Site Ready to First Patient Additionally, the workload, time and efforts spent of each site staff
can be visible.
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Multidisipliner Klinik Araştırmalar

Betül Ühra Tar, Fırat Taş, Duygu Ceren Arıkfidan, Muradiye Dağcı
MSD İlaçları Ltd. Şti. Global Klinik Araştırma Operasyonları, İstanbul

Amaç
Son dönemde sıklıkla karşılaştığımız multidisipliner çalışmalarda karşılaşılan zorluklar için çözüm önerileri
sunmak amaçlanmaktadır.
Yöntem
Multidisipliner çalışmalarda protokollerin doğası gereği merkez seçimi, baş araştırmacı belirlenmesi, ekip içi
iletişim ve protokolün kalitesinin sağlanması gibi konular diğer bir çok klinik çalışmadan daha zor/karmaşık
olabilmektedir
Sonuç
Ekip içi düzenli iletişim, multidisipliner bir çalışmada kilit rol oynamaktadır. Tüm ekibin dahil edileceği yüzyüze düzenli toplantılar, vebinar ya da yüzyüze eğitimler; ekip içi güven ve iletişimi kuvvetlendirecek ve protokol
sapmalarını ve hasta randomizasyon sorunlarını en aza indirgeyecektir.
Kaynaklar
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Yanık Merkezinde Yanık Hastasının Bakımı:
1 Yıllık Fatura-Maliyet Değerlendirmesi

Mehmet Yıldırım1, Ahmet Deniz Uçar2
1
2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Merkezi, İzmir

Amaç
Ağır yanık olgularının yanık merkezlerinde pahalı ve uzun süreli tedavilere maruz kalmaları, işlerine geç dönmek zorunda kalmaları ülkemiz gibi tüm tedavi masraflarının sosyal güvenlik kurumlarınca karşılandığı ülkeler
için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Biz de bu çalışmada; üçüncü basamak hastanesi yanık merkezi servis
bölümünde bir yıllık süreçte tedavi edilen yanık hastalarının fatura giderlerini alt gruplar halinde tasnifleyerek
maliyet analizini yapmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Yanık merkezimizde bulunan 8 yataklı serviste yatan hastaların ICD kodları 404 ve 405 olarak probel TM veri
kayıt sisteminden çıkarıldı. Son 5 yılda en çok yanık hastası tedavi edilen 2018 yılı verileri kullanıldı. Çalışma
retrospektif olarak elektronik ortamda dosya kayıtları incelenerek yapıldı. Maliyet alt grupları olarak; yatak
ücreti, serum-ilaç ücretleri, tıbbi malzeme, radyoloji ücretleri, laboratuvar, kan ve kan ürünleri, poliklinik,
refakatçı ve diğer (konsültasyon, fizik tedavi vs.) ücretleri alındı. Bakımda görevli personelin giderleri hesaba
katılamadı. Parametreler; SGK faturası, maliyet ve fark olarak üç grupta incelendi.
Bulgular
Yanık merkezinde 2018 yılında 178 hasta kaydı mevcuttur. Fatura bedeli toplam 1.138.887 TL, maliyet bedeli
802.624.00 TL ve fark +236.261.00 TL bulundu. SGK faturasında; ameliyat ücretleri, yatak ücreti, diğer ücretler
ve serum-ilaç ücretleri üst sıralarda olup fatura bedelinde oranları sırasıyla %26.6, %20, %18.7 ve %16 bulundu.
Maliyet hesaplamasında ise sıralama değişerek; tıbbi malzeme, ameliyat ücreti, diğer ücretler ve yatak ücretleri
olarak bulundu. Bu alt grupların oranı sırasıyla %49.4, %27.6, %9.7 ve %5.5 bulundu. Kar-zarar hesabında ise tıbbi
malzeme ve refakat ücretlerinde zarar edilirken, diğer gruplarda kar sağlandı. Bu iki grupta zarar edilmeseydi SGK
faturası ve maliyet arası fark 519.4 bin TL olacaktı. SGK’ya bildirilen fatura bedeli üzerinden toplam kar %20.7 idi.
Sonuç
Yanık bakımının pahalı tedavi olduğunu bildiren yayınlar yanında diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında yüksek
bedelli bir tedavi olmadığı da belirtilmektedir. Yanık bakımında personel giderlerinin fatura bedelinin %37’sini
oluşturduğu hesaba katılırsa, ortalama 421 bin TL’lik ek masrafın ilave edilmesi kar zarar farkını eksi yöne
kaydırdığı görülmektedir. Yanık merkezinde yıllık bütçenin hesaplanması ile ilişkili araştırma yapılması görevli
personel hareketleri nedeniyle (hekim-hemşire ve personelin mesai, nöbet, fazla mesai, fizyoterapi zamanına
bağlı iş yükü vs.) oldukça güç olmaktadır. Kesin verilerin elde edilmesi için tıbbi veriler, muhasebe, personel
hareketlerinin günlük girdilerinin yapılmasına elverişli yazılımlar gerekmektedir.
Kaynaklar
1.

Patil V, Dulhunty JM, Udy A, Thomas P, Kucharski G, Lipman J. Do burn patients cost more? The intensive care unit
costs of burn patients compared with controls matched for length of stay and acuity. J Burn Care Res 2010;31:598-602.

2.

Hemington-Gorse SJ, Potokar TS, Drew PJ, DicksonWA. Burn care costing: the Welsh experience. Burns 2009;35:37882.

3.

Anami EHT, Zampar EF, Tanita MT, Cardoso LTQ, Matsuo T, Grion CMC. Treatment costs of urn victims in a University Hospital. Burns 2017;43(2):350-6.
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Klinik Araştırmalarda Farkındalık Hakkında
Anket Çalışması

Meral Kayıkçıoğlu1, Şenay Öney1, Dilhan Topçu2, Nurşah Ömeroğlu Çetinkaya2
1
2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
NER Medikal Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti., İstanbul

Giriş ve Amaç
Hasta dernekleri belli bir hastalık konusunda biraraya gelen hastaların ve/veya hasta yakınlarının kurduğu derneklerdir. Bu derneklerin amacı o hastalık veya hastalıklarla yaşamanın zorluklarının paylaşmak, tanı, tedavi ve
hastalık yönetiminde karşılaşılan güçlükleri hep birlikte anlamak ve son gelişmeler hakkında haberdar olmaktır.
Bu sebeple hasta derneklerine üye olan hastaların geliştirilmekte olan tedavi seçenekleri ve klinik araştırmaları
daha yakından bilmesi beklenmektedir.
Yöntem
Ailevi Hiperkolesterolemi Derneği hastalığın farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve araştırma odaklı bir
hasta derneğidir. Ailevi Hiperkolesterolemi Derneğine üye hastalara klinik araştırmalar hakkında 12 sorudan
oluşan bir anket uygulanmıştır. Derneğin toplam 52 üyesinden 46’sı 2020 yılının Ocak ayında uygulanan bu
ankete katılmıştır.
Bulgular
Ankete katılan 46 hastanın 26 (%57)’sı kadın, 20 (%43)’si erkek hastalardan oluşmuştur. Hastaların sadece 6
(%13)’sı daha önce bir klinik araştırmaya katıldığını bildirmiştir.
Klinik araştırmalar hakkında bilgisi olan hasta sayısı 24 (%52), klinik araştırmaları bilmeyen ancak duymuş
hasta sayısı 9 (%20) ve hiç duymamış olan 13 (%18) hasta olarak çıkmıştır.
Klinik araştırmalar deyince ilk akla gelen seçenek yeni bir ilaç ya da tedavi testi olarak 40 (%87) hasta tarafından
cevaplanmıştır.
Sonuç
Kronik hastalığa sahip hastaların klinik araştırmalar hakkında farkındalığının artırılması bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Hasta derneklerinin üyelerine bu konuda eğitim programları düzenlemesi için çözümler geliştirilmelidir.
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İNDEKS
A
Akan H 6
Akdemir Z 28
Akosman S 37
Akyel Görür H 37
Arıkfidan DC 44
Arınç S 4
Ateş BS 36
Atinkaya Baytemir C 4
Aydın Ünlü P 4
Aygün İ 36
B
Bahçıvan M 4
Beyaz Bulut R 11
Bilgin Topçuoğlu Ö 4
Buldur E 26
Bulut İ 4
C-Ç
Coşkun N 4
Çakıcı P 39
Çalık A 39, 40
Çatak Y 23
Çetin Kaleoğlu S 18
Çiftçioğlu A 6
D
Dağcı M 44
Denizbaşı Altınok A 4,
Doğan C 30
Dolgun N 11
E
Ekinci G 13, 15, 21
Ersoy A 4
G
Gemci Özmen İ 4
Güler C 40
Güner E 37
Güney İ 15
Güngör G 4
H
Helvacı HC 18
K
Karadağ ÖK 4
Kavas M 4
Kayıkçıoğlu M 46
Kaymak P 28
Kendirci A 8
Kıran B 24

Kontou M 28
Koutra V 28
Koyungeldi E 11
Kutlu S 11
L-M
Limanoğlu ED 26
Müren U 24
Ö
Ömeroğlu Çetinkaya N 46
Önal A 33
Öney Ş 46
Ötünç G 30
Özcan FI 4
Özcan Uşak Ö 40
Özdamar E 28
Özdamar ES 39
Özdemir P 37
P
Panou I 28
Papageorgopoulou E 28
S
Saka C 28
Saraç Peker Ö 36
Sönmez C 8
Stathakou V 28
Süslü KG 21
Ş
Şen CA 3
Şen M 39
Şimdir SN 40
T
Tar BÜ 44
Taş F 44
Tetik E 24
Topçu D 46
Tosyalı S 28
Tseke F 28
Tuna AP 6
Tutar S 36
U-Ü
Uçankuş G 42
Uçar AD 45
Ünlü Kağnıcı D 37
V-Y
Vardal F 42
Yıldırım M 45
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