SESJA ESOP NA NZW 2017
Coroczna konferencja Niemieckiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (NZW 2017) odbyła się w
dniach 20 i 23 stycznia 2017 r. tradycyjnie w Hotelu Lindner w Hamburgu. W 2-gim dniu konferencji
miała miejsce sesja Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej. Sesji przewodniczył prof. dr
Bernard Meilbohn ze Stanów Zjednoczonych, a na jej program złożyły się następujące pozycje:
1. F. Fench (Malta): Nudności i wymioty związane z chemioterapią. Czy robimy wystraczająco dużo
bym im zapobiec?
2. M.Crul (Holandia): Farmaceuta onkologiczny, jako członek Interdyscyplinarnego Zespołu Leczenia
Paliatywnego.
3. E. Korczowska (Polska): Środowiskowe skażenia lekami cytotoksycznymi w szpitalach europejskich.
4. M.Sonc (Słowenia): Nadzór farmakologiczny i postępy w tej dziedzinie.
5. A. Astier (Francja): Leki biopodobne w onkologii – ważne wyzwania.
W sesji uczestniczyło 40 osób.

DZIEŃ ESOP NA EUROPEJSKIM KONGRESIE ONKOLOGICZNYM ECCO 2017

Europejskie Kongresy Onkologiczne są jedynymi w Europie interdyscyplinarnymi kongresami
onkologicznymi. Tegoroczny Kongres odbywał się w dniach 27 i 28 stycznia w Amsterdamie. Pierwszy
dzień Kongresu przeznaczony był na sympozja organizowane przez organizacje członkowskie ECCO
(Europejska Organizacja Przeciwrakowe), w tym także przez Europejskie Towarzystwo Farmacji
Onkologicznej. Na program sympozjum ESOP złożyły się 4 sesje, w trakcie których wygłoszono 10
referatów.
Sesja I. Chemioterapia doustna: zażycie tabletki i co dalej?
•
•
•
•

W.Weisches (Niemcy) – Wchłanianie doustnych leków przeciwnowotworowych.
S. Koolen (Holandia) – Wpływ pokarmu i napoi na ekspozycję na inhibitory kinazy tyrozynowej.
R. Gonec (Rep. Czeska) – Dawkowanie leków w otyłości.
C. Bardin (Francja) – Strategia optymalizacji dawkowania małych cząsteczek (inhibitory kinazy
tyrozynowej).

Sesja II. Nowe leki
•

J. Barth (Niemcy): Nowe leki w onkologii w 2016 r.

Sesja III. Rola farmaceuty na oddziale szpitalnym
•
•

N. van Erp (Holandia): Wpływ reakcji układu pokarmowego na leczenie onkologiczne.
I. Netikova (Rep. Czeska): Pacjenci a hemodializa. Zasady eliminacji leków drogą hemodializy.
Omówienie przypadku.

Sesja IV. Leki biopodobne w onkologii
•
•
•

A. Astier (Francja): Zamiana leków, czy może mieć miejsce w onkologii?
P.Cornes (Wlk. Brytania): Leki biopodobne w onkologii: czy zaspokoją potrzeby onkologii?
F. Megelin (Francja): Oznakowanie leków biopodobnych: podobne do produktu referencyjnego czy
może inne?

W Sympozjum uczestniczyło ponad 100 osób, nie tylko farmaceutów.
Na zakończenie Sympozjum Prezes ESOP, Klaus Meier wręczył nagrodę swojego imienia dr Alberto
Costa, działaczowi ECCO i wieloletniemu dyrektorowi Europejskiej Szkoły Onkologii za wkład
w interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób nowotworowych i współpracę z ESOP.

(Dotychczasowi laureaci tej nagrody to: prof. dr Per Hartvig Honore (2013), prof. dr Alain Astier i dr
Jerzy Łazowski (2014) oraz prof. Dr Louis Denis (2015).
ZEBRANIE DELEGATÓW ESOP
Tego samego dnia popołudniu, odbyło się też robocze zebranie delegatów ESOP. W czasie zebrania
prowadzący programy ESOP omówili stan realizacji programów Towarzystwa, za które są
odpowiedzialni i zaproponowali kolejne działania na 2107 r. Niektórzy delegaci poinformowali
o działalności reprezentowanych przez nich stowarzyszeń.
Ważnym postanowieniem zebrania była decyzja dotycząca sprawy wydawania przez ESOP własnego
czasopisma naukowego i składu jego redakcji oraz wydawcy. Dotychczasowy organ ESOP: European
Journal of Oncology Pharmacy nie będzie już wydawany, a sposobem komunikowania się z członkami
będą comiesięczne Newsletters.

W dniu 28 stycznia odbyła się też zorganizowana przez ECCO sesja dotycząca współpracy
interdyscyplinarnej, w której uczestniczyło około 250 osób. Niestety, w żadnym wystąpieniu nie
wspomniano o roli farmaceutów. Dlatego w końcowej części tej sesji zabrałem glos i w zwięzły sposób,
przedstawiłem tę rolę. Wystąpienie to zostało bardzo dobrze przyjęte przez prowadzącego sesję, jak i
obecnego na tej sesji Komisarza UE ds. Zdrowia V. Andrukaitisa.
Jerzy ŁAZOWSKI

