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3. ULUSLARARASI 

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 

KONGRESİ(*) 

Paris - 31 Mayıs, 1 - 2 Haziran 1983 

Association de Pharmacie Ga
lenique Industrielle tarafından dü

zenlenen 3. Uluslararası Farmasö 
tik Teknoloji Kongresi 31 Mayıs. 

1 - ı Haziran 1983 tarihleri arasın 

da Paris - Sud Eczacılık Fakültesin
de yapıldı. Türkiye de dahil olmak 
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üzere 25 ülkenin araştırmacılarının 
katıldığı kongre, 30 Mayıs gecesi 

tanışma amacıyla \<erilen resepsiyon 
ile başladı. 31 Mayıs sabahı Paris

Sud üniversitesi Rektör Yardımcı 
sı Yves Cohen tarafından yapılan 

konuşmayla kongre oturuma açıldı. 

( *) Türkan Eldem tarafından habere hazırlanmıştır. 
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Aynı gün Prof. Roger Gautheret'in 
arilartığı · «°İnsan ve Bilim» konulu 

dersden sonra «Pau1 Neumann Vak
fı APGI Ödülleri» dağıtıldı. Sabah

ki oturum, Dr. Reinhar1 Hütten
rauch tarafından verilen «Eczacılık-

, ta Yeni Kavramları> dersi ile son 

buldu. 

Tebliğler 31 Mayıs, 1 - 2 Ha
ziran'da; Katılar, Biyoya,rarlılık, Ye
ni Formlar ve Poster olmak üzere 
dört ?.na bölümde ayrı ayrı çeşit

li anfilerde devam etti. Katılar bö
lümünde tozlar ve katı preparatlar, 
Biyoyararlılık bölümünde çözünme 

testleri ve sürekli etkili preparat
larla ilgili çalışmalar, Yeni Form
lar bölümünde ise daha çok mik

roenkapsülasyon, lipozoın ve na

nopartiküller ile ilgili araştırmalar 

bulunmaktaydı. Ayrıca çeşitli konu
lardaki çalışmalar da Poster bölü
münde sergilendi. 

Kongreye Türkiye'den katılan 

çalışmalar ise şunlardı ; 

1 - «The adsorption of 5 - flu
orouracil from aqueous solutions 

by methylmethacrylate ıı.anopartic

les», H.S. Yalabık - Kaş, J. Kreuter, 

A.A. Hıncal, P. Speiser. 

2 - «Efficacy and tissue dist

. ribution of 5 - fluorouracil bound 
to polybutylcyanoacrylate nanopar
ticles and emulsified in microemul-
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-
sions», J. Krel!ler, H.R. Hartmann, 
H.S. Yalabık - Kaş, A.A. Hıncal. 

3 - «Microencapsulation and 

in vitro dissolution kinetics of 
dihydralazine sulphate», L. öner, 

H.S. Yalabık - Kaş, A.A. Hıncal. 

4 - «Determination of the inf

luence of technological factors 

on sulfamethoxazole tablet formu
lation» A.Y. özer, A.A. Hıncal. 

5 - «The influence of surfa
ce ::ıctive agents on sulfamethoxa

zole tablet formulation» A.A. Hın

cal, A.Y. özer. 

6 - «Formulation studies on 

sustained release nitrofurantoin 
tabk·.s» T . Eldem, Y. Çapan. 

Ayrıca kongrede şu anda İngil

tere'de çalışmalarına devam eden 
Ecz. Metin Çelik'in «Computer log
ged cha.nges of strain movements 

in compacts of direct compression 

bases and granules produced by 
wet m.assing techniques» (M. Çelik, 
D.N. Travers, T.C. Buttery) konulu 

tebliği de bulunmaktaydı. 

Son derece iyi düzenlenmiş o

lan kongre 2 Haziran'da gala ge

cesi ile son bulduğunda, bu tür 
kongrelr.re katılıp ülkemizi tanıtma
nın gerekliliğine bir kez daha ina
narak olumlu izlenimlerle yurda 

döndük. 




