W trakcie zebrania omawiano m.in. następujące tematy:
1. Członkostwo w ESOP. Postanowiono wprowadzić 3 kategorie członkostwa: pełne, stowarzyszone oraz zbiorowe.
2. Udział ESOP w 16. Europejskiej Konferencji Przeciwrakowej (ECCO) w Sztokholmie, we wrześniu 2011 r. Na tę konferencje ESOP przygotowuje sympozjum satelitarne zatytułowane Onkogeriatria - rola farmaceuty. Na program tego sympozjum złoży się 5 wykładów: wybór drogi
podania leku (parenteralnie czy doustnie?), interakcje lek – lek i lek – pokarm, problemy farmakokinetyczno-farmakodynamiczne w leczeniu osób w wieku podeszłym oraz przestrzeganie
zaleceń w chemioterapii doustnej i rola farmaceuty.
Informacje o 16. Konferencji ECCO można znaleźć na naszej stronie internetowej w łączu ECCO. Członkowie PSFO mają uprawnienia do ulgowej opłaty za uczestnictwo w tej Konferencji
po podaniu numeru członkowskiego ESOP, który w najbliższych dniach zostanie indywidualnie rozesłany wszystkich członkom PSFO.
3. Europejska Konferencja Farmacji Onkologicznej. Konferencja ta planowana jest na wrzesień
2012 r. i będzie organizowana przez ESOP we współpracy z ECCO. W trakcie Zebrania Delegatów omówiono wstępnie propozycje programowe i dotyczące miejsca konferencji. Bieżące informacje będziemy podawać na naszej stronie internetowej.
4. Klasy Mistrzowskie. Aktualnie trwają prace Komitetu Naukowego ESOP , których celem jest
wprowadzenie zmian w strukturze i planowaniu programów Klas Mistrzowskich. Zakłada się, że
ich program i treści zostaną znacznie rozszerzone. Komitet Naukowy proponuje, by cały kurs
składał się z 4 modułów po 20 godzin: (1). aseptyczne przygotowywanie cytostatyków, (2). podstawowa, (3). średnia i (4). zaawansowana Klasa Mistrzowska. Całość będzie się kończyła praca
dyplomowa lub egzaminem. W prowadzeniu Klas Mistrzowskich wykorzystywany będzie elearning, samokształcenie i inne nowoczesne techniki kształcenia. Sprawą do rozwiązania jest
uznawania uzyskanych dzięki tym Klasom kwalifikacji. Wyjaśnienie tej sprawy to zadanie na kilka najbliższych lat dla Komitetu Naukowego ESOP, w składzie którego PSFO reprezentuje p. Bogumiła Sobkowiak.
Nadal będą prowadzone dotychczasowe Klasy Mistrzowskie, jednak ich program ulegnie
zmianie wynikającej z dotychczasowych doświadczeń. W listopadzie 2011 r. kolejna Klasa Mistrzowska poświęcona praktyce farmacji onkologiczne odbędzie się w Chorwacji, natomiast w II
półroczu 2012 r. gospodarzem kursu o ukierunkowaniu klinicznym będzie Austriackie Towarzystwo Farmacji Onkologicznej, a w 2013 r. gotowość zorganizowania kursu zgłosili koledzy z Estonii.

5. Szkolenie techników farmacji. Ważnym zadaniem dla ESOP jest objęcie szkoleniem fachowym
w zakresie farmacji onkologicznej techników farmaceutycznych. Opracowanie programów tych
szkoleń będzie zadaniem dla nowego Komitetu ds. Szkolenia Techników Farmacji. PSFO zgłosiło
do pracy w tym Komitecie p. Sławomira Waryszaka.
Uzupełnieniem Zebrania Delegatów były 3 prezentacje. W pierwszej z nich inż. Thomas Hindrich
z f-my Berner A/G przedstawił wyniki badań skażenia lekami cytotoksycznymi przeprowadzone metodą wymazów. Badania te wykonano w wielu aptekach niemieckich i dotyczyły skażenia cyklofosfamidem, 5-fluorouracylem i innymi lekami cytotoksycznymi. Po pobraniu wymazów próbki zostały
przesłane do laboratoriów w celu analizy. Jak powiedział inż. Hindrich sprawa ryzykazwi9ązanego z
ekspozycja na wspomniane leki nie została dotychczas jednoznacznie wyjaśniona. Jest to problem,
który musi zostać ostatecznie rozstrzygnięty, należy też rozważyć, czy nie istnieją inne zagrożenia,
które mogą być przyczyną znacznie poważniejszych skutków.
Z kolei współpracujący z ESOP p. Ludwig Metz omówił problem przesyłania leków cytotoksycznych. Zwrócił uwagę, że dokumentacja przesyłanych leków powinna znajdować się w opakowaniu
zwracanego lub przesyłanego leku cytotoksycznego, a sam lek umieszczony w małym woreczku plastikowym, który z kolei powinien być umieszczony w sztywnym opakowaniu z tworzywa sztucznego.
Całość powinna zostać umieszczona w oznakowanym „żółtą dłonią” kartonie przeznaczonym do
transportu. Sprawą ta ma się zająć Komitet ds. Praktyki, który przeprowadzi badanie sondażowe w
całej Europie, w jaki sposób firmy farmaceutyczne przesyłają leki cytotoksyczne wraz z sugestią, by
przesyłka tych leków odbywała się w powyżej opisany sposób.
Na zakończenie Zebrania Delegatów f-ma Baxter zapoznała jego uczestników z programem bezpiecznego postępowania z lekami cytotoksycznymi opracowanym przez tę firmę oraz zaprezentowała
kilka nowych urządzeń.
Do tematów poruszanych w trakcie omówionych powyżej prezentacji powrócimy w trakcie
II Zjazdu PSFO, w listopadzie br., którego głównym tematem będzie:
Czysta i bezpieczna praca z lekami cytotoksycznymi.

