
ΝΠ18-30-ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
 

Γνωστικοί στόχοι: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, για την 

αναγνώριση και κατανόηση μιας δεδομένης συνταγής και εν συνεχεία για την εκτέλεσή 

της παρασκευάζοντας μια φαρμακομορφή κατάλληλη προς χορήγηση στον ασθενή. 

 

Δεξιότητες: 

Κύριος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και η δυνατότητα αναγνώρισης αφενός των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των διαφόρων 

φαρμακομορφών και αφετέρου η ανάπτυξη των ικανοτήτων του φοιτητού στη διαχείριση 

αυτών των ουσιών και στους τρόπους και στις μεθόδους παρασκευής των διαφόρων 

φαρμακομορφών. Περαιτέρω οι φοιτητές εξοικειώνονται με το χειρισμό εργαστηριακών 

συσκευών που απαιτούνται κατά τη μορφοποίηση των φαρμάκων. 

 

Διδακτικές μέθοδοι:  

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Ορισμός και έννοια της συνταγής. Συνταγογραφία (μορφή της συνταγής, σύμβολα, 

συντμήσεις). Ειδικές συνταγές ναρκωτικών (απαγορεύσεις και φύλαξη). Δοσιμετρία. 

Εκτέλεση συνταγών. Είδη συνταγών. Φαρμακοποιία (τι περιλαμβάνει, ποιος ο σκοπός και 

η σημασία της ύπαρξής της). Φαρμακοτεχνικές μορφές χορήγησης των δραστικών 

φαρμακευτικών ουσιών (φαρμάκων). Ορισμός, χρήση, παρασκευή, επίσημα 

σκευάσματα, ιδιοσκευάσματα. Υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές χορήγησης (αρωματικά 

ύδατα, διαλύματα, σταγόνες οφθαλμικές - ρινικές - ωτικές). Μίγματα, σιρόπια, 

γαλακτώματα, εναιωρήματα, πλύματα, ελιξίρια, χρίσματα (ορισμός, ιδιότητες, 

παρασκευή, σταθερότητα). Αλοιφές, κρέμες, φυράματα, έμπλαστρα (ορισμός, ιδιότητες, 

βοηθητικές ουσίες παρασκευής, διαφορές). Υπόθετα, κολπικά σφαιρίδια (ορισμός, 

ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες παρασκευής τους). Δισκία, καψάκια, τροχίσκοι, κοκκία, 

ξηρία, επιπαστικές κόνεις (ορισμός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες παρασκευής). 

Παρεντερικά (ορισμός, ιδιότητες, παρασκευή, αποστείρωση). Εκχυλίσματα - εμβροχή, 

εξίκμαση, έγχυση, αφέψηση - βάμματα. Αιθέρια έλαια, σύσταση, μέθοδοι παραλαβής - 

απόσταξη, τρόποι εκχύλισης, μηχανικής εκπίεσης, διατήρηση, προσδιορισμός 

περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριο έλαιο. Παραλαβή Αιθερίων ελαίων σε 

εργαστηριακή κλίμακα - Μελέτη παραγόντων που επηρρεάζουν το τελικό προϊόν. 

Ανάλυση αιθερίων ελαίων, βασικές αρχές αέριας υγρής χρωματογραφίας. Υλικά 

συσκευασίας (υποδοχείς, πώματα). Επιγραφές-ετικέτες. Ιατρικά αέρια-μειωτήρες. 

Επιδεσμικό υλικό. Βελτιωτικά οσμής, γεύσης, χρώματος. Δεοντολογικός κώδικας 

φαρμακοποιού. Ασυμβασίες συνταγών. Αριθμητικά προβλήματα επί των συνταγών. 

 

Εργαστηριακές ασκήσεις: α) Παρασκευή φαρμακοτεχνικών μορφών, β) εκτέλεση 

συνταγών. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και εκτέλεση συγκεκριμένων 

εργασιών σε συνδυασμό με συγγραφή και αξιολόγηση εργαστηριακών εργασιών.  

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα θέματα των εξετάσεων είναι ισότιμα. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 

Ορισμένες διαλέξεις γίνονται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 

α) Διαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαμβάνουν χώρα μία φορά την εβδομάδα στο 

Αμφιθέατρο διαλέξεων Δ12 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. 

  



Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων 

1 Εισαγωγή, Συνταγογραφία, Δοσιμετρία Κατσιώτης Σ. 

2 Εκτέλεση συνταγών. Είδη συνταγών, Υγρές 

φαρμακοτεχνικές μορφές χορήγησης 

(αρωματικά ύδατα, διαλύματα, σταγόνες 

οφθαλμικές - ρινικές – ωτικές) 

Κατσιώτης Σ. 

3 Μίγματα, σιρόπια, γαλακτώματα, εναιωρήματα, 

πλύματα, ελιξίρια, χρίσματα 

Κατσιώτης Σ. 

4 Αλοιφές, κρέμες, φυράματα, έμπλαστρα 

(ορισμός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες 

παρασκευής, διαφορές) 

Κατσιώτης Σ. 

5 Υπόθετα, κολπικά σφαιρίδια (ορισμός, ιδιότητες, 

βοηθητικές ουσίες παρασκευής τους) 

Κατσιώτης Σ. 

6 Δισκία, καψάκια, τροχίσκοι, κοκκία, ξηρία, 

επιπαστικές κόνεις (ορισμός, ιδιότητες, 

βοηθητικές ουσίες παρασκευής). 

Κατσιώτης Σ. 

7 Παρεντερικά (ορισμός, ιδιότητες, παρασκευή, 

αποστείρωση) 

Κατσιώτης Σ. 

8 Εκχυλίσματα - εμβροχή, εξίκμαση, έγχυση, 

αφέψηση - βάμματα 

Κατσιώτης Σ. 

9 Αιθέρια έλαια, σύσταση, μέθοδοι παραλαβής - 

απόσταξη, τρόποι εκχύλισης, μηχανικής 

εκπίεσης, διατήρηση, προσδιορισμός 

περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριο 

έλαιο 

Κατσιώτης Σ. 

10 Παραλαβή Αιθερίων ελαίων σε εργαστηριακή 

κλίμακα 

Κατσιώτης Σ. 

11 Υλικά συσκευασίας (υποδοχείς, πώματα) Κατσιώτης Σ. 

12 Επιγραφές-ετικέτες. Ιατρικά αέρια-μειωτήρες. 

Επιδεσμικό υλικό. Βελτιωτικά οσμής, γεύσης, 

χρώματος 

Κατσιώτης Σ. 

13 Ασυμβασίες συνταγών. Αριθμητικά προβλήματα 

επί των συνταγών 

Κατσιώτης Σ. 

 

Β) Εργαστήρια.  Διεξάγονται εργαστήρια υποχρεωτικά για τους φοιτητές.  

Η διεξαγωγή γίνεται από τους Κατσιώτη, Φατούρο και Αθανασίου.  

 

Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Αναβράζοντα κοκκία, Πλήρωση 

καψακίων 

Κατσιώτης Σ.  

2 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Διαλύματα, Πλύματα 

Κατσιώτης Σ. 

3 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Κόνεις, Διαμοιρασμός κόνεων, 

Επιπαστικές κόνεις, Λειοτριβήματα 

Κατσιώτης Σ. 

4 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Γαλακτώματα, Αιωρήματα 

Κατσιώτης Σ. 

5 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Αλοιφές, Φυράματα 

Κατσιώτης Σ. 

6 Παρασκευή Φαρμακομορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 

Υπόθετα, Κολπικά σφαιρίδια 

Κατσιώτης Σ. 

 


