Değerli TARD üyeleri,
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği öncülüğünde çok merkezli prospektif
gözlemsel klinik araştırmalar başlamaktadır.
Derneğimiz, söz konusu bu çok merkezli klinik çalışmalarda aşağıdaki esaslara göre
sizlerin de merkez olarak katılımlarınızı beklemektedir;
1. Çok merkezli yürütülecek olan bu klinik çalışmalar gözlemsel ve prospektiftir.
2. Çalışmalara katılım, gönüllülük esasına dayanmaktadır.
3. Çalışmada her bir merkez sadece bir araştırmacı katılımcı ile temsil edilecektir.
4. Bir merkez birden fazla çalışmaya katılabilir.
5. Eklerde ayrıntıları belirtilen çok merkezli klinik çalışmalara katılmak için gönüllü
olanların, çalışmalara ait ilgili elektronik posta (e-posta) adreslerine bu gönüllülüklerini
bildirerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu elektronik başvuru adresleri
çalışmalara ait ilgili eklerde belirtilmiştir.
6. Bu başvuru sırasında çalışmaya katılmak isteyenler, merkezlerinin çalışmaların
aşağıda açıklanan metodolojisine uygun olduklarını başvuru yapılan e-posta adresine
beyan edeceklerdir.
7. Çalışmalara katılmak için son başvuru tarihi 30/Eylül/2015’ tir.
8. Çalışmaya katılmak için başvuranlar, çalışmanın sorumlu araştırmacısı ve TARD-Çok
Merkezli Klinik Araştırmalar Çalışma Grubu tarafından değerlendirilecektir. Katılımcı
olmak isteyenlerin beyanları ve başvurularının uygun görülmesi halinde merkez
çalışmalara dahil edilebilecektir.
9. Katılımcı listesinin kesinleşmesi sonucu çalışmanın sorumlu araştırmacısı tarafından
çalışmanın “etik kurul onamı” alınması için süreç başlatılacaktır.
Çalışmalara ait etik kurul onamı, ilgili “sorumlu araştırmacı” tarafından alınacaktır.
Ancak çalışılan kurumlardan çalışmayı yapabilme izni katılımcıya aittir. Zorunlu
olmamakla birlikte katılımcılar gerekli gördüklerinde kendi lokal etik kurumlarından
ayrıca onam alabilirler.
10. Etik kurul onamı sonrası çalışmaların ilgili web sitelerinden uluslararası kayıtları
yaptırılacak ve çalışmalara ait birer “kayıt numarası” belirlenecektir.

11. Çalışmalar, sorumlu araştırmacıları ve yöntem esasları ekli dosyalardadır.
Çalışmalara, protokollerine ve sürece ait diğer ayrıntılar ve ilgili bilgiler belirlenen
katılımcılara iletilecektir.
12. Ayrıntılı çalışma yöntemi sorumlu araştırmacı tarafından ilgili katılımcılara
aktarılacaktır.
13. Çalışmaların “kayıt numarası” ilgili katılımcılarla paylaşılacaktır. Bu kayıt numarası
ile elektronik ortamlar üzerinden verilerin kaydı ve çalışmaların yürütülmesi
sağlanacaktır.
14. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, bilimsel faaliyetlerde yer alacak yazar/araştırmacı
listesi her çalışma için yapılan istatistiki ve bilimsel verilerin nitelik ve niceliklerinin
belirleyeceği esaslarla oluşturulacaktır. Bu esaslar her çok merkezli klinik çalışma için
farklı olabileceği gibi çalışmaya dahil edilme öncesinde katılımcılarla paylaşılacaktır.

