Jüıeli <lJaLJtnlaı

fabrikasyon, kalite kontrolü)
ilgili çalışmaları yayınlar.

LABO - PHARMA

Problemes et techniques.
Genelde «Farmasötik Teknoloji) (örneğin formülasyon, fabrikasyon, kalite kontrolü, biyofarmasi)
ile ilgili İlaç Sanayiinde kullanılan
makinalar ve yardımcı maddelerle
ilgili tanıtıcı nitelikte ilanlar bulunur. Ayrıca, eczacılıkla ilgili güncel haberler ve ilaç şirketlerinin
yatırım - ciro - Urları hakkında
bilgi verir.
Yayın

resmi dili
Eczaı:cılık

üyeleri

kurulunu,

Fransa ve
olan ülkelerin
Fakültelerinin öğretim

Fransız Farmasötik bilimler ve
teknikler derneği tarafından yılda
10 kere yayınlanır.

Abone Adresi :
M. Andre Nardin
S.F.S.T.P. 9, rue de la Montagne
Sainte - genevieve 75005
Paris/FRANSA.
CONTEMPORA RY PHARMACY 1
PRACTICE
1

Fransızca

oluşturur.

olarak yayınlanan dergiyıllık abonman ücreti;
540

Aylık

nin 1

Fransı z Frankıdır.

Abone Adresi :
M. Ghislaine Sulmon
19, rue Louis - le - Grand
75002 Paris - FRANSA.

SCIENCES ET TECHNIQUES
PHAUMACEUT IQUES

1

Günümüzdeki eczacılık uygulamaları ile doğrudan ilişkili
olan
;makaleleri yayınlar. üzerinde sık·
lıkla durulan konuların
başında
eczacının
hastalara danışmanlık
hizmeti vermesi, hastaların ilaçla
tedavi şemalarına uyumlarının sağ
lanması, ilaç yazma alışkanlıkları
nın incelenmesi, ilaç kullanımının
izlenmesi, nükleer eczacılık, eczacı
lıkta bilgisayar kullanılması ve eczacılar için yöneticilik bilgileri gelmektedir.
Amerikan

Endüstriyel Farmasötik teknolo_
Cformtilasyon, pilot fabrikasyon,

Eczacıları Birliği

tadört kere yayınla
nır. Yayın hayatını 1978 yılı yaz sa·
yısından beri sürdürmektedir. Derrafından

ji

He

yılda

Almanca Dergileri tanıtan : Kandemir CANEFE, A.Ü. Eczacılık Fak.

Fransızca Dergileri tanıtan : Yılmaz ÇAPAN, H.Ü. Eczacılık Fak.
İngilizce Dergiyi tanıtan : İsmail ÜSTEL, H.ü. Eczacılık Fak.
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ginin bir
Amerikan

yıllık

abonman ltcreti 12

Doları'dır

(yaklaşık 1.750

TL.)

Abone Adresi :
American Phannaceutical Association
2215 Constitution Avenue,
N.W., Washington DC 20037 U.S.A.

Aslında

ACTA PHARMACEUTICA
1:ECHNOLOGICA

: Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische
Verfahrenstechnik e.V., 65 Mainz,
Yayınlayan kuruluş

Hafenstr. 23, Almanya.
Yayın

evi:

Wissenschaftliche

abone

(Suplemanların

ücreti : 66 DM

ücreti

ayrıca

öde-

nir).

teknolojisindeki

olarak

eczacı

değişik

uygu-

lamalara ve yeni çalışmalara açık
dergiler arasında ön sıralarda yer
alan APT ne yazık ki ülkemizde fazla tanınmamaktadır. Herhalde bunun başlıca nedenini içinde yer
alan çalışmaların çoğunun Almanca, ancak bir bölümünün İngilizce
ve Fransızca dillerinde olmasında
aramak gerekir.
Üç ayda bir olmak üzere yılda

4 defa

yayınlanan

derginin

içeriğin

de, başlıca eczacılık teknolojisindeki yeni yöntemlerle ve ilaç şekille·
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çıkışı

ken-

değinen billınse1

bir bültenle

baş

Eczane eczacısıyla oldukadar, endüstrideki ve akademik

lamıştır.
ğu

da

sıkı

sonucu, derginin
kapsamı ve yeni gelişmeleri aktarabilme özelliği hızla artmış ve son
bağlar kurulması

15

yılda

Avrupa'da

eczacılık

tekno-

lojisinde en çok aranan ve içeriğinden faydalanılan

dergi

haline

gelmiştir.

Geniş kapsamlı
lık

derginin ilk

disini eczacılık pratiğine
adamış
bir grubun amatörce yayınladığı,
günün pratik eczacılık sorunlanna

kuruluşlardaki eczacılarla

Verlagsgesellschaft mbH, 7000 Stuttgart 1, Birkenwaldstr. 44, Almanya.
Yıllık

riyle yapılan araştırmalar yer almakta, ayrıca ilaç endüstrisinde
uygulanan araştırma ve geliştirme
işlemlerinin sonuçlarıda geniş
ölçüde yayınlanmaktadır. Dergi böylece, akademik kuruluşlarda yapı
lan bilimsel araştırmalarla, endüstride uygulanan teknoloji arasında
bir köprü kurarak uygulamaya yönelik çok ilginç ve kapsamlı çalış·
malan sunmaktadır.

Derginin büyük bölümü hemen
her Avrupa ülkesindeki araştırma
kuruluşlarından
kaynaklanan en
yeni bilimsel ve teknolojik geliş
melere ait çalışmaları içermekte,
genellikle son iki sayfası ise ecza..
cılıkla ilgili yeni yayınlanan eserleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Dergiye ek olarak her

yıl

içerikli iki supleman
tadır.

çok

geniş

yayınlanmak

Herbir suplernanda

çoğun

lukla bir konuya ilişkin araştırma
lar ve gelişmeler çeşitli araştırıcı·
lar tarafından, değişik yönleriyle
işlenerek sunulmaktadır.

il

Dergiyi

çıkaran eczacılık

der~

gilizce ve ayrııca Almanca ile Frandillerinde olmak üzere yayın

llneğine bağlı olarak, yönetim kad-

sızca

~;ı rosu ve bilimsel danışma
kurulu
~';1: çeşitli Avrupa ülkelerinden
katı

lamaktadır.

i~
,.,..,

lan öğretim üyeleri ile eczacılık endüstrisinin önde gelen isimlerinden
oluşmaktadır.

APT özellikle eczacılık teknolojisine ilgi duyan eczacılar ile bilimsel araştırmada bulunan her eczacının mutlaka izlemesi
gereken
nitelikte bir yayin organıdır. İçe
riğinde yer alan çok verimli çalış
malardan yararlanmak isteyenler
1970 yılından itibaren mevcut sayı
ve suplemanları A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana
Bilim

1

Dalında

bulabilirler.

ARZNEİMİTTEL - FORSCHUNG
(DRUG RESEARCH)

1

Dergide yayınlanan çalışmalar
da belli bir bilim dalına ağırlık
verilmediği için, her sayısında de.
ğişik branşlara ilişkin çok
çeşitli
çalışmalar yer almaktadı. Özel bir
yayınevi

karşın
nışma
nınmış

tarafından

çıkarılmasına

redaksiyon ve bilimsel dakonularında
taöğretim üyeleri ve araştırı

kurulları

cılardan oluşmaktadır.

Dergi ayda bir yayınlanmakta,
fakat bazı aylar aynı sayı numarası ile a, b gibi işaretlenen suplemanlarda yayınlayarak, bu suplemanlarda özellikle yeni keşfedilen
bir ilaç veya üzerinde yeni çalışıl
maya başlanan bir konu çeşitli araştırmalar halinde işlenerek
yayınlanmaktadır.

Yayınevi

:

Verlag für Medizin

und Naturwissenschaften KG, 7960
Aulendorf, Almanya.
Altı aylık

abone ücreti

(Bir

band) : 175 DM
Eczacılığın

bütün branşların
yer veren ve çok
sayıda bilimsel makale içeren dergilerin önde gelenlerinden biride
Arzneim. - Forsch./Drug Res. olmaktadır. Derginin Almanca
adı
çoğu zaman orta Avrupaya
özgü
bir yayın organı kanısı vermesine
rağmen, dergi dünyanın her tarafındaki eczacılık ve tıp kuruluş.
ları ile
eczacılık
endüstrisinden
kaynaklanan çalışmaları başlıca İndaki

Derginin büyük bölümünde bilimsel çalışma ve araştırmalara yer
verilmekte, genellikle son
birkaç
sayfada ise çeşitli bilimsel olayların, önde gelen araştırıcı ve bilim
adamlarının, yeni çıkan
eserlerin
tanıtımı yapılmaktadır.

çalışmalara

Arzneim. - Forsch,/Drug Res.
her alanında bilimsel
çalışma yapanlar ile ilaçlar üzerinde yeni gelişme ve araştırma
ları günü gününe izlemek
isteyen
eczacılar için özellikle tavsiyeye de~
ğer. Derginin son 18 yıllık sayıla~
rı ve suplemanları arada bazı
eksikliklerle A.Ü. Eczacılık Fakültesi
Kütüphanesinde yer almaktadır.
eczacılığın
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