
PHARMACEUTICA ACTA 

HELVETICA 

İsviçre eczacılar birliği tarafın

dan çıkarılan dergilerden biri olan 
Pharm. Acta Helv.'nın içeriğinde 

başlıca1 dünyanın her tarafındaki 

bilimsel ve mesleki kuruluşlardan 

gelen uygulamaya yönelik bilimsel 
çalışmalar İngilizce, Almanca ve 
Fransızca dillerinden birinde ol
mak üzere yer almaktadır. Yılda ı O 
defa yayınlanan derginin her sayı

sında 5 -10 civarında bilimsel içe
rikli çalışr.na bulunurken, bazı sa
yılarında ise özellikle enternasyonel 
eczacılık kongrelerine sunulan ça
lışmalar topluca yer almaktadır. 

Dergide yayınlanan çalışmala~ 

rın ağırlığı belli bir branşa yönelik 
olmayıp, hemen her sayısında çok 
çeşitli konularda araştırmalar bu
lunmaktadır. Bazı sayıların .-.;on say
fasında ise eczacılıkla ilgili yeni çı
kan kitapların tanıtılması da yapıl

maktadır. 

Dergi eczacılığın çeşitli alanla
rında bilimsel çalışma yapanların 

sürekli izlemesi gereken nitelikte 
olup, 1964 -1980 yılları arasındaki 

sayıları A.Ü. Eczacılık Fakültesi Kü
tüphanesinde yer almaktadır. 

Yayınevi : Schweizerische 
Apothekerzeitung 
Posfach 3006 
3000 Bern 7 İSVİÇRE 

Yıllık abone ücreti : 95sFr 

JOURNAL OF THE 

PARENTERAL DRUG 

ASSOCIATION 

Parenteraı yolla kullanılan 

preparatlara ve ilaçlara ait araş

tırma ve gelişmeleri yayımlayan 

A.B.D.'nde «Parenteral Drug Asso
ciation)) tarafından çıkarılan bir 
dergidir. 

Dergide enjeksiyonluk suda ya
pılan tayinlere ait yeni gelişmeler, 

parenteral çözeltilerde kalite kont
rolleri, stabilite testleri, steril pre
paratların hazır !anmasında kulla
nılan yöntemler, parenteral bes
lenme, parentera1 çözeltilerde kul-
1'1nılan kap ve tıpalarla ilgili araş
tırma ve gelişmeler, liyofilizasyon, 
sterilizasyon ve membran fitrasyo
nu teknikleri ve yeni gelişmeler, 

partiküler ve mikrobiyolojik kon
taminasyon üzerindeki araştırma 

teknikleri ile ilgili araştırmalar 

yer alır. 

Amerikan Parenteral İlaç Ce
miyeti tarafından iki ayda bir de
fa olmak üzere yılda altı sayı ya
yımlanır. Yayım Kurulu A.B.D. 
üniversitelerinin bazı profesörleri 
ile parenteral ilaç üreten bazı fir
maların araştırma elemanlarından 

meydana gelmiştir. 

Bir yıllık abone ücreti 30 do
lardır. Abone adresi : «Parenteral 
Drug Association Inc., Westem 
Savings Bank Building, Broad and 
Chesnut Streets, Philadelphia, 
Pennsylvania 19107, U.S.A.» 

Almanca dergiyi tanıtan Kandemir CANEFE, A.Ü. Eczacılık Fakültesi. 
İngilizce dergiyi tanıtan : A Atilla HINCAL, H.Ü. Eczacılık Fakültesi, 




