V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PSFO
Miejscem Zjazdu, odbywającego się w dniach od 11 do 13 grudnia 2014 r. był hotel „Korona” w
Ostrołęce. Program Zjazdu był następujący:
Piątek 12 grudnia
Joanna Nowacka

Bezpieczne przygotowywanie leków cytostatycznych

Renata Szczygielska

Historia opakowań płynów infuzyjnych w aspekcie przygotowywania leków cytostatycznych w warunkach pracowni

Bogumiła Ryba

Zastosowanie zamkniętych systemów bezigłowych Clave produkcji ICU
Medical (USA) – eliminacja zakażeń około cewnikowych – bezpieczeństwo obsługi w kontaktach z cytostatykami

Kurs „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY FARMAKOTERAPII CHORÓB NOWOTWOROWYCH”
akredytowany przez Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu
Medycznego im Piastów Śląskich w Wrocławiu
Dr Ewa Kilar

Wprowadzenie do onkologii (biologia molekularna raka, angiogeneza i
rozprzestrzenianie się przerzutów (2 godz.)

Dr Ewa Kilar

Nowotwory jako problemy medyczne i społeczne (zapobieganie chorobom nowotworowym. Zasady leczenia nowotworów – leczenie chirurgiczne, promieniami i skojarzone (2 godz.)

Dr Iwona Dębicka

Postępy farmakoterapii chorób nowotworowych (2 godz.)

Dr Iwona Dębicka

Zasady leczenia nowotworów (chemioterapia cytostatyczna, leczenie
hormonalne, molekularna, leczenie celowane i terapia biologiczna,
leczenie wspomagające (2 godz.)

Mgr Olga Fedorowicz

Rola farmaceuty w profilaktyce chorób nowotworowych oraz optymalizacja terapii
Test zaliczeniowy

Sobota, 13 grudnia
Michał Byliniak

Prawne zmiany w zakresie leków cytotoksycznych – wykład i
dyskusja
Zebranie Członków PSFO

W Zjeździe wzięło udział 28 osób. Wszyscy pozytywnie zaliczyli test końcowy kursu uzyskując 10 punktów
„twardych”.
W trakcie Zjazdu odbyło się również zebranie Zarządu PSFO. Ustalono, że z uwagi na dotychczasową pewną
zbieżność terminów Zjazdów Stowarzyszenia z Ogólnopolskimi Spotkaniami Farmacji Onkologicznej PTFarm i
ograniczonymi możliwościami pozyskiwania sponsorów w końcu roku kalendarzowego i finansowego
konieczne jest przeniesienia naszych Zjazdów na wcześniejszy termin. W związku z tym postanowiono, że
następny – VI Zjazd PSFO odbędzie się wczesną wiosną 2016 roku. W 2015 r. przewidujemy dwukrotne
zorganizowanie Podstawowej Klasy Mistrzowskiej Farmacji Onkologicznej ESOP (wiosna i jesienią).
Podejmiemy też starania o zorganizowanie kilku regionalnych, jednodniowych szkoleń n.t. czystej pracy z
lekami cytotoksycznymi, które pozwolą ich uczestnikom na uzyskanie certyfikatu ESOP „Czyste ręce”. Warto
też odnotować, że w minionym roku liczba naszych członków wzrosła do 90 osób.

