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59th INTERNATIONAL CONGRESS OF FIP" 
ULUSLARARASI 59 uncu FIP KONGRESİ'nin ardından 

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)'nun, 59. 
Kongresi 5-10 Eylül tarihleri arasında Barselona'da 
yap>ldı. Bu yılki kongrenin ana teması "Facing Chal
lenges and Achieving Success" başlığını taşıyordu. 
Kongre boyunca, eczacılık ve eczacılık bilimleri ala
nında çok geniş bir yelpazede çok sayıda toplantı 
düzenlendi. Kongreye 82 ülkeden yaklaşık 2500-
3000 kişi katıldı. Türkiyeden de de 16 katılımcı 

kongrede yer aldı. 

Kongre, FIP başkanı Peter Kielgast'm konuşmasıyla 
açıldı. Açılışta, Türkiye'de depremde ölen mes
lektaşlarunız için saygı duruşunun yapılınası bizleri 
duygulandırdı. Açılış töreninin sonunda FIP Ödül
leri dağıtıldı ve en önemli ödül olan 'Host-Madsen' 
ödülü, ABD, Kansas Üniversitesinden Ronald Borc
hardt' a verildi. 

Kongre boyunca çeşitli konularda 12 simpozyum ve 
6 forum düzenlendi. Ayrıca.FIP çatısı altında ayrı ça
lışma grupları olarak görev yapan; Academic Phar
macy, Hospital Pharınacy, Industrial Pharınacy, 

Pharınacy Information, Medicinal and Aromatic 
Plants, Community Pharınacy, Clinical Biology, La
boratories and Medicines Control, Administrative 
Pharınacy, Military and Emergency Pharmacy Bö
lümleri tarafından 21 toplantı düzenlendi. Kongrede 
toplam 165 oral ve 405 poster tebliği yer aldı. Bu teb
liğler; ilaç veriliş sistemleri ve farmasötik, far
makoloji, farmakokinetik ve ilaç metabolizması, fi
ziksel farmasi, biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik, 

farmasötik biyoteknoloji, farmakoepidemiyoloji, far
makoekonorni, nükleer eczacılık konularını kap
sıyordu. 

Kongrenin ikinci günü farklı konularda 7 siın

pozyum yapıldı ve her simpozyuında dört ko
nuşmacı yer aldı. 

Birinci simpozyum 'Setting specifications for drug 
substances and dosage forms: Global concept for 
cheınical and biological quality characteristics' 
başlığını taşıyordu.Bu toplantıda kimyasal ınad-
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deler, biyoteknolojik ve biyolojik ürünlerin test yön
temleri ve kabul kriterleri ile ilgili ICH yö
netmelikleri ve ayrıca topik yarı katı preparatlar ve 
inhalasyon yoluyla kullanılan tek dozlu ve çok 
dozlu inhalerlerin özellikleri tartışıldı. 

İlginç tebliğlerin sunulduğu diğer bir siınpozyum 
ise 'Rational approaches for the prediction of human 
drug absorption' konusundaydı. Bu toplantıda mo
dern biyofarınasötik, emilim hızı tayinleri, membran 
permeabilitesinin tahmini konuları tartışıldı. Siın

pozyumda ; ABD'den Gordon Amidon, 'Modern bi
opharmaceutics: From discovery, development and 
regulation', İsveçten Per Artursson ' Rationed app
roaches for prediction of membrane permeability', 
İspanyadan Matias Llabres 'Absorption rate as
sessrnent and in vivo- in vitro correlations' ve Ja
ponyadan Akira Tsuji 'Carrier" mediated drug trans
port in the intestine 'başlıklı konuşmaları yaptılar. 

'Prediction of drug absorption in man by animal ex
periınent' başlıklı simpozyumda ise insanda ilaç 
emilimi tahmini amacıyla değişik hayvan mo
dellerinin kullanılmasında metotlar ve teorik yak
laşunlar tartışıldı.Toplantıya İsveçten Hans Len
nernas "Basic aspects on drug absorption in humans 
and animals', Japonyadan Masahiro Hayashi "Com
parative studies on drug absorption enhancement in 
human and rat', ABD'den Elke Lipka "Permeability 
correlations across species: Pharmacokinetic and 
transport approaches for expediting drug delivery 
development', ve yine ABD'den Win Chiou 'Drug 
absorption studies in vivo in rats for predicting frac
tion of drug absorbed in humans' başlıklı ko
nuşmalarla katıldılar. Siınpozyumun sonucunda ya
pılan genel tartışmada; ilaç absorbsiyonunun değişik 
hayvan modelleri kullanılarak tahmin edilınesinin 
önemli ve yararlı bir bilgi olduğu, ancak insan ve 
hayvan metabolizmasının farklı olması nedeniyle bi
yoyaralanımm değiştiği ve klinikte de ilacın kul
lanımında biyoyararlanunınm belirleyici faktör ol
duğu vurgulandı. 
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İkinci gün yapılan diğer sirnpozyumlar ; 'Challenges 
of dietary supplements (Vitamins and botanicals) to 
standard setting', 'Professional Autonomy. The di
lemmas of a trading profession', 'Changes/ 
Variations for drug subtances and drug products', 
'Sexual dysfunction. disease and new treatment' baş
lıklarını taşıyordu. Ayrıca 'Healt promotion' ko
nusunda bir forum düzenlendi. 

Üçüncü gunun programında yer alan sirn
pozyumlardan biri 'Optimisation of formulation and 
pharınaceutical technology' başlığını taşıyordu. Bu 
toplanhda ilaç taşıyıcı sistemlerindeki yenilikler su
nuldu. Simpozyuma, italyadan Paolo Colombo 
'Hydrogel matrix systems in drug delivery control' 
Fransadan Dominique Duchene 'Use of cyclo
dextrins in the formulation of dispersed systems', Ja
ponyadan Toshihiro Akaike 'Nanoparticle tailoring 
for specific delivery' ve ABD'den Jindrich Kopecek 
'Macromolecular carriers for gastrointestinal de
livery' başlıklı konuşmalarla katıldılar. 

Diğer simpozyumlar ise 'The impact of the Internet 
on pharmacy practice, 'Impact of ethnicity in global 
drug development', 'Position emission tomography -
state of !he art and future development' ve 'Evidence 
based pharınacy' konularında yapıldı. 

Aynı gün Holladadan Daan Crommelin yö
neticiliğinde düzenlenen 'Biotechnology in !he New 
Millenium: From lab to patient care' başlıklı forum 
oldukça ilgi çekiciydi. Forumda önce biyoteknolojik 
yöntemler ve ürünlerle ilgili genel bir tanıtım ve de
ğerlendirmeler yapıldı Daha sonraki konuşmalar; 
genomik ve proteomik, büyüme faktörleri, mo
noklonal antikorlar, biyoteknolojik ürünlerin kııl
lanımında farmasötik yaklaşımlar, biyoteknolojik 
ilaçların veriliş sistemleri ve bi yoteknolojik ürün
lerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi konularını 
kapsıyordu. Forumun sonunda biyoteknolojik ürün
lerin akılcı ve güvenilir kullanımında eczacıların eği
timinin önemi vurgulandı. 

Ayrıca aynı gün 'Quality pharınacy' ve 'Pharınacy 
education' başlıklarında iki ayrı forum daha dü
zenlendi. 

Kongrenin üçüncü ve dördüncü gününde değişik 
çalışma gruplarının düzenlediği toplanhlar yer aldı. 
Bu toplantılar arasında 'lndustrial Phar-

macy'bölümünün düzenlediği 'Similarity Test(f2)for 
dissolution profiles: The significance in drug de
velopment and post approval changes' başlıklı top
lanh ilgi çekiciydi. Çözürune hızı profillerinin kar
şılaşhrılmasında kullanılan f2 testinin ve 
uygulamalarının ayrınhlı olarak tartışıldığı bu top
lantıda , ABD'den Vinod Shah 'Dissolution profile 
comparison-f2 for dissolution profiles: The sig
nificance in drug development and post approva] 
changes', ABD'den David Whiteman "Statistical eva
luation of f2 comparison', Almanyadan Jobs Lim
berg "Comparison of dissolution profiles in different 
stages of product life eyde' ve yine Almanya'dan 
Helga Möller "Application for quality service on 
marketed products " başlıklı konuşmaları yaptılar. 
Toplantının sonunda yapılan tartışma kısmında, bu 
testin ancak aynı üründe yapılan değişikliklerin kar
şılaştırılması amacıyla kullanılabileceği, farklı fir
malara ait ürünlerin karşılaştırılması amacıyla kul
lanımının uygun olmadığı vurgulandı. 

Diğer çalışma grupları tarafından düzenlenen top
lantılar arasında ; 'History of pharmacy', 'The role of 
oxidants', 'Ethical issues in the use and provision of 
information', 'Setting specifications for excipients 
and drug substances- functionally releated tesis', As
sesing compotency for practice', "Approaches to 
drug discovery from plants', "How to introduce new 
analytical techniques in the regulatory process' "Or
ganisational culture influencing the quality of drug 
use', "Methods to prevent ad verse drug events', "The 
future of military and emergency pharmacy in the 
next millenium' "Current issues in drug and health 
care information', "Quality assurance in pharmacy 
education', " Objective appraisal of pharmaceutical 
care', "AIDS and drug addiction', 'Good labelling 
practice' ve 'Managed care' başlıklıkları sayılabilir. 

Kongre, Cuma akşamı yapılan kapanış yemeği ile 
sona erdi. Kongre boyunca eczacılık ve eczacılık bi
limleri alanında çok sayıda eczacı ve araştırmacı bir
biriyle karşılaşma ve gelecek için yeni işbirlikleri 

yapma imkanını buldu. Kongreye katılanlar, 2000 yı
lında 27-31 Ağustos tarihleri arasında Viyana'da ya
pılacak olan 60. FIP Kongresinde buluşmak dileğiyle 
ayrıldılar. 
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