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Farmasötik Teknoloji Eğitiminde 
Modern Eğilimler. 1. * 

Farmasötik Teknoloji eğitimin

de modern eğilimleri Batı Alman
ya'daki bugünkü durumun özel tet
kiki altında incelememi anlayışla 

karşılayacağınızı umarım. 

Doğal olarak ülkemizdeki duru
mu yakından biliyorum. Ayrıca ül
kemizdeki durum oldukça güncel, 
zira eczacılık eğitimi bugünlerde 
gözden geçirilmektedir. 

Konferansımı 5 kısma bölmek 
istiyorum: 

I - Bugünkü eczacının mes
lek pratiği 

II - Farmasötik teknoloji kurs
larının eczacılık dersleri
nin kapsamına katımı 

III - Farmasötik teknoloji kurs-

!arının zaman yönünden 
yerinin saptanması 

IV - Öğretim programı 

V - Farmasötik teknoloji kurs
larının organizasyonu 

İçinizden çoğu geçen sene Mad. 
rid'deki F.I.P. toplantısında Prof. 
Gerhard Levy'nin bugünkü eczacı

lık eğitimi hakkında kullandığı 
sert sözleri dinlemiştir. «Dünyanın 
her tarafındaki pek çok okuldaki 
bugünün eczacılık eğitimi, geniş an
lamda dünün pratiği için eczacı ye
tiştirir, bugünün ve şüphesiz yarı

nın da değil». 

Eczacılık eğitiminin dünya ça
pındaki problemlerinin incelenme
si kolay değildir. Sadece ülkeden ül-

(*) 41. F.I.P Kongresi, Viyana, 1981 de verdiği bir konferanstan 
Prof. Dr. K. - H. Frömming rınstitut für Pharmazie der Freien 
Universitaet Berlin.) 'in izniyle Yalçın Topaloğlu rt.ü. Eczacılık 
Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı) tarafından 
çevrilmiştir. 
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keye değil hatta bir ülkenin kendi 

içinde bile büyük farklar mevcut

tur. Hepiniz birçok ülkede eczacı

lık mesleğinin talepleri ve bugünkü 

üniversite eğitimi hakkında sert ve 

ihtilaflı tartışmaların varlığını bil

mektesiniz. Farmasötik teknoloji 

kursları, klinik eczacılık, tıp konu

ları veya ilaç sentezi kadar çok bu 

tartışmalara karıştırılmamıştır. 

1 - Bugünkü eczacının mes· 

lek pratiğini nasıl tanımla

yabiliriz? 

Ülkelerin çoğunda, bütün mes

leki organizasyonlarının ve dernek

lerin ortak fikri halkın ilaç gerek

siniminin temininin emniyet altı· 

na alınmasının eczacının yasal hak

kı olduğunda birleşir. 

Bu hak özellikle ilacın gelişti

rilmesi, imali, kontrolü ve dağıtı

mını keza ilaç ürünü hakkındaki 

bilgiyi de kapsar ve 

Eczanede 
Hastanede 
Endüstride 
Orduda 
İdari görevlerde 

üniversitede tamamlanır. 

Bu sebeple üniversitelerdeki 

eğitim programları sadece eczane 

pratiği için değil aynı zamanda en

düstride çalışanlar veya akademik 

personel için de sorumluluk taşır. 

Bir çok ülkede öğrenci eczacı

lık eğitimi sonunda eczanede, en

düstride keza lisans üstü eğitim ve-

ya Ph. D. için araştırma 

veren federal eczacılık 

alır. 

olanağı 

diploması 

Farmasötik teknolojide üniver

site eğitimi için büyük problem 

şu sorundur; öğrencileri bu gaye

leri yerine getirmeye muktedir kıl

mak için doğru eğitimi vermenin 

en iyi yolu nedir? Farmasötik tek

noloji eğitiminin merkez noktası 

öğrencilere ilaç ve ilave maddele· 

rinde önemli olan fiziksel, fiziko -

kimyasal ve farmasötik faktörleri 

ve bunların ilaç formülasyonuna 

etkilerini, emniyetli ve etkili kulla

nımlarını ve kalitelerini vurgula

mak olmalıdır. Bir çok ülkede bi

yofarmasinin gelişmesi farmasötik 

teknolojinin gelişmesine daha bü

yük hız getirmiş ve önemini artır

mıştır. 

il - Farmasötik teknoloji kurs

larının eczacılık dersleri 

kapsamına katkısı 

Tablo 1 birkaç yıl önce Barbara 

Illgen tarafından «Pharmacy edu

cation in F.R.G. and in some other 

countries - comparisom> (Dtsch. 

Apoth. Ztg_ 118., 124, 1978) başlığıy

la yayınlanmış verileri göstermek

tedir. Bu veriler önemli eczacılık 

seksiyonlarının total eczacılık ders

lerine katkısını farklı ülkelerdeki 

bazı üniversitelerde incelemektedir. 

İncelenen Üniversitelerdeki du

rumların çoğu ait oldukları ülkeler. 

deki bütün üniversiteleri temsil et

tiği düşünülür. Yazar bunun her 

durumda doğru olmadığını belirti· 

yor. Bir çok halde bir ülkenin üni

versiteleri arasında eğitimde büyük 

farklar vardır. 
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Tablo 1. Eczacılık Dersleri !yüzde olarak) 

l{imya Farmasö:ik Biyoloji F:ırmako- Diğerleri Klinik 
Teknoloji loji Eczacılık 

Belçika Teorik 53 6 13 20 8 
Pratik 65 7 12 17 0.3 

Fransa Teorik 37 8 11 35 6 
Pratik 40 5 19 33 4 

' Danimarka 58 12 12 14 4 l Batı Almanya 63 14 11 11 l 
Finlandiya/Helsinki 35 26 17 18 4 
Finlandiya/Kuopia 32 11 15 24 18 
İtalya 55 12 !) 25 
Avusturya 59 1~ 17 11 2 
İsveç 45 12 6 22 15 
İsviçre 61 13 14 11 1 
ABD /Columbus 22 20 6 36 16 
ABD/Sanfransisko 19 - - 38 6 31 



111 - Farınasötik teknoloji 
kurslarının zaman yönün
den yerinin saptanması 

Bir çok ülkede eğitimi, üniver
site eğitimi ve üniversite eğitimine 
bağımlı olmaksızın da yapılabilen. 
eczanedeki pratik hazırlanma ola
rak ayırabiliriz. Bu, pratik eczacı

lı!<: hazırlığının bir maksadı da ilaç 
hazırlama tekniğini vermektedir. 
Bunun için eğitimin bu bölümünü 
üniversite eğitimiyle bağımlı görü
yoruz. 

Genel olarak ilü farklı model 
ayırabiliriz. 

Model I. 1) üniversite eğitimi 

sırasında veya önce yapılan pratik 
eczane hazır !anması 

2) üniversite eğitimi 

3) Adaylık süresi 

Bir çok hallerde ilave bir ec
zane pratiği adaylık süresi olarak 
federal diploma almak için gerek
lidir. 

Model II. 1) Üniversite eğitimi 

2) Pratik eczane hazırlanması 

Bu iki modelden hangisi iyi bir 
farmasötik teknoloji eğitimi için 
tercih edilmelidir? Federaı Alman
ya Cumhuriyetinde her iki modeli 
denedik. 1972 yılına kadar geçerli 
olan federal yönetmelik üniversite 
eğitiminden önce 2 yıllık eczane 
pratiği, sonra 3.5 yıl üniversite eği 

timi ve bir yıl adaylık süresi şar
tını koymuştu. 

1972 den beti model II'yi tat
bik ediyoruz; buna göre üniversite 

eğitiminden sonra bir ·yıllık eczarie 
pratiği öngörülüyor. Bu pratik ha
zırlanmanın 6 ayı bir ilaç . imalat 
kuruluşunda, bir hastane eczane-. 
sinde veya bir eczacılık okulunda 
geçir ilebilir. Bu ilk ihtisaslaşmaya. 

olanak tanır. 

Eğer pratik eczacılık çalışma

sında bir zaman azaltılması elde 
edilebilirse ülkemizdeki sorumlu 
üniversite profesörleri model I'i 
tercih edebilirler. İki yıllık süre . 
bir yıla veya daha kısa süreye· in-. 
dirilmelidir. 

Biz öğrenci ıçın üniversite öğ
retimine başlamadan Ünce . mesleği
nin temel problemleriyle karşılaş

masını mesleği hakkında büyük ha
yellere kapılmaması yönünden bir 
avantaj olduğunu düşünüyoruz. 

Diğer taraftan Federal Alman 
Cumhuriyeti'ndeki galenik profe
sör lerinin ba{:lıca fikri havan ec
za.cılığı öğretiminin, . birinci modeli 
tekrar kursak bile eczane eczacısı

nın yegane sorumluluğu olamayaca
ğı yönündedir. Çeşitli eczanelerde 
oldukça farklı reçete sayısı bütün 
öğrenciler için pratik eğitim yö
nünden bir garanti olmaz. 

Şimdi üniversitede lisans • öğre
timine geliyorum. 

Pek çok ülkede lisans öğretimi 
temel kurslar :veya eczacılık öncesi 
eğitimi ve eczacılığa daha ·çok uy
gulanmış ikinci bölüin olmak üzere 
iki kısma bölünmüştür .. 

Temel kurslar farklı temel ko-· 
nuları · içerir; bunların arasında 

matematik, ki_mya, botanik ve ·fizik' 



veya fiziko - kimya sayılabilir. Far
masötik teknoloji kursları için te
mel bir matematik ve fizik eğitimi 
çok önemlidir. Bazı ülkelerde bir 
propedötik veya dispensing kursu 
yer alır. 

Şimdi ana kurs, eczacılığa uy· 
gulanmış kısım; çoğunlukla kulla
nılanlar aşağıdaki iki modeldir. 
üniversite lisans eğitimi 

Model I. 1 - Temel Kurslar 
veya Eczacılık öncesi eğitimi (Pro
pedötik veya havan eczacılığı kurs
ları) 

2 - Ana kurslar !Far
masötiks dahil) 

Model II. 1 - Temel kurslar 

2 - Ana kurslar 

a) Zorunlu bölı'.im

ler (Farmasötiks da
hil) 

b) İsteğe bağlı bö
lümler 

b1) Seçimli konular 
!örnek : Klinik Ec
zacılık) 

b2) Ana bölüm !ör
nek : Farmasötiks) 

Model I'e göre her iki kısımda 

bütün öğrenciler aynı eğitimi gö
rürler. İkinci kısım farmasötik kim
ya, farmasötik biyoloji, farmakolo
ji ve farmasötik teknoloji (Farına·· 

sötiks) yi içerir. 

Model II'de ikincı kısım tek
rar iki alt bölüme ayrılır. İlk alt 
bölüm bütün öğrenciler için zorun
ludur ve ana bölüm farmasötik 
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teknoloji dahil ana bölümde ön gö
rülen ders ve kursları içerir. İkinci 
kısımda öğrenciler ya bazı isteğe 

bağlı konuları seçmek veya ana bö
lümlerden birinde ihtisaslaşmak, 

(örnek : Farmasötiks) zorundadır

lar. 

Bir çok ülkelerde üniversite 
eğitiminin iskeleti böyledir. 

Bazı ülkelerde propedötik veya 
dispensing kurslarının eczacılık ön
cesi eğitiminde verildiğini belirt
miştim. Federal Alman Cumhuriye
ti'nde 64 saatlik bu kurs 2. veya 3. 
sömestrede yer alır. Bu kursa para
lel olarak veya daha önceki sömest
rede havan ecza,cılığının temel bil· 
gileri hakkında 28 saatlik ders ve
rilir. 

Farmasötiks profesörlerinin ço
ğu bu çözümle tatmin olmamışlar
dır. Biz önce propedötikin yaklaşık 
96 saatlik bir kurs halinde geniş

letilmesini ve eğitimin 2. bölümü
ne nakledilmesinin daha uygun ol
duğunu düşünüyoruz. Neden bu? 

Propedötikle ana kurs arasın
daki birbuçuk yıllık bir süre çok 
uygun değildir. Bu süre zarfında 

öğrencilerin çoğu havan eczacılığı 

kursunun teorik içeriğini unutu
yorlar. Diğer yandan ilk sömestre
de öğrencilerde propedötik konula
rını anlamak için gerekli fizik ve 
kimya bilgileri yeterli değildir. Fa
kat bu konuda meslekdaşlarımın fi
kirleri aynı değildir. Bazıları üni
versite eğitimi sırasında öğrencinin 
farmasötikse mümkün olduğu ka
dar erken başlamasının önemli ol-



duğunu düşünüyorlar. Öğrenciler 

eczacılığın sadece organik kimya, 
botanik veya ilaç ürünleri analizi 
olmadığını mümkün olduğu kadar 
erken başlamasının önemli oldu
ğunu düşünüyorlar. Öğrenciler ec
zacılığın sadece organik kimya, bo
tanik veya ilaç ürünleri analizi ol
madığını mümkün olduğu kadar 
erken farketmelidirler. 

Farmasötik teknoloji kursları-

nın ana bölümü eğitimin ikinci 
kısmında yer alır. 

Alman Üniversitelerinin çoğun
da .6. sömestre 320 saatlik pratik 
Farmasötiks kursları için ayrılmış
tır. Bu düzenleme oldukça tatmin
kardır. 

İlave olarak ilaç şekilleri dersi 
verilmelidir. Federal yönetmelik 
ders saatleri sayısını vermemiştir. 

Çeşitli üniversitelerde bu ders 84. 
116 saat arasında değişmektedir. 

Benim fikrime göre 84 saat Yeterli 
değildir. 

Bazı ülkelerde ders programı 
öğrencilere farmasötik teknolojide 
ihtisas fırsatı verir. Çoğunlukla blJ 
ihtisas üniversite eğitiminin son bir 
veya iki yılında mümkündür. 

Birinci model için bir örnek 
olarak Prof. Speiser'in Avrupa mo
deli eğitim teklifini belirtmek is
terim (Tablo 2). 

İkinci model : 

Bazı ülkelerde eczacılığın ana 
konularından birinde ihtisaslaşma 

gerçekleştirilmiştir. örneğin, Polon. 
ya'da eğitimin ilk üç yılından son-

ra ihtisas kursları vardır. Öğrenci
ler farmakoloji, farmasötik ve bi
yolojik analizler, farmasötik tekno
loji, tıbbi bitkiler, biyolojik analiz
ler ve çevre sorunları konuları ara
sından seçim yapabilirler. Fransa' 
da son birbuçuk yılda aşağıdaki ve 
üç daldan birinde eğitime devam 
edilir. 

1) Eczane Eczacılığı ve Hasta
ne Eczacılığı 

2) Endüstri Eczacılığı 

3) Biyoloji 

Bu çeşitli ülkelerdeki temel 
fark olarak görünüyor. Bazı ülke
lerde son sınavlara kadar tek tür 
bir program vardır. Her öğrenci ile
riye yönelik mesleki ilgisini dikka
te almayan eğitimi görür. 

Diğer ülkelerde program öğren
ciye lisans öğrenimi sırasında ihti
saslaşma fırsatını verir. 

Bana hangi modeli tercih etti
ğimi sorarsanız cevabının zor oldu
ğunu söylemeliyim. 

Ben şahsen eczacıya meslek ha
yatı sırasında, mesleki aktivite sa
hasını değiştirebilme olanağı tanı

yan bir modeli tercih ederim. En
düstri eczacılığından eczane veya 
hastane eczacılığına geçmiş ve çok 
memnun pekçok örnek biliyorum. 
Ayrıca eczaneden idari görevlere 
geçmiş eczacı örneklerine de rast· 

ladım. 

Zannımca gereğinden fazla ih
tisaslaşmaya yönelten üniversite 
eğitiminin bu değişikliği olanaksız 
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kılması bir dezavantajdır. Bu deği-

şiklik olanağının mesleğimizin çok 

büyük bir avantajı olduğunu düşü-

nüyorum. 

Bu konuda bir noktayı işaret 

etmeliyiz. Öğrencilerin hepsi temel 

eğitimden sonra ilerki eczacılık ak

tivitesinin hangi pratik sahada kul

lanılacağına karar veremez. 

Birçok üniversitelerde farma

sötik teknolojide veya diğer bölüm

lerde lisans sonrası eğitim veya li

sans üstü eğitimde ihtisaslaşma ola

nağı verilir. Londra üniversitesi, 

Chelsea College'da farmasötik tek

noloji, biyofarmasi veya farmasötik 

analizler ve kalite kontrolu gibi dal

larda lisans üstü kurslar vardır 

ve sonunda «Master of Science» de

recesi kazanılır. Farmasötik Tekno

loji dalındaki «Master of Science» 

kursu tam gün oiarak bir takvim 

yılı veya yarım gün olarak iki tak

vim yılı devam eder. Çoğu Üniver

sitelerde Ph. D. çalışması, mezun 

olmuş öğrencilere farmasötik tek

nolojisi sahasında doktora safhası

na kadar ilerleme fırsatı verir. 

Tablo 2 Eczacılık Lisans Eğitimi \lcıdeli (Prof. Speiser) 

2 Sömestre Eczanede pratik çalışma 
Sınav 

2 Sömestre Üniversitede bilim öğretimi (Matematik, Fizik. Genel, Organik 
ve Anorganik Kimya) 
Sınav 

2 Sömestre Biyolojide üniversite eğitimi (Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Bi
yokimya, Biyoloji, Farmasötik Biyoloji dahil, Mikrobiyoloji, 
Hijyen, Epidemiyoloji) 
Sınav 

4 Sömestre Eczacılık ta üniversite eğitimi 
A) Zorunlu bölümler (Farmasötik Kimya, Farmasötik Analiz

ler; Farmakoloji, Toksikoloji, Farmasötik Teknoloji) 
B) İsteğe bağlı lconular (örnek : İlaç düzeltilmesi, Biofarma

si ve Farmakokinetiğe Başlangıç, İstatistik ve Kalite Kont
rol - GMP, Klinik Eczacılık v.s.) 

Devlet sınavı (1. Bölüm) zorunlu bölümlerde ve 3 isteğe bağ
lı bölümde. 

2 Sömestre Eczanede, sanayide, hastanede, idari görevlerde veya üniversi
tede pratik, isteğe bağlı konular 
Devlet sınavı (2 .. Bölüm) ve 3 isteğe bağlı bölümde 

21tr 




