ZEBRANIE DELEGATÓW ESOP
Hamburg, 22/23 stycznia 2015 r.
W zebraniu Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych reprezentowali: Ewelina
Korczowska i Jerzy Łazowski.
Klaus Meier, prezes ESOP, otwierając zebranie powiedział, iż każdy kraj jest bardzo ważny dla ESOP.
Aby pozyskiwać nowych członków, muszą oni znać efekty działalności Stowarzyszenia. Wiedza o tym,
co się dzieje w każdym kraju jest równie bardzo ważna. ESOP rozszerza się na południu i wschodzie
Europy. Konieczne są bardziej intensywne działania propagujące ESOP na północy i zachodzie Europy.
Jeżeli w jakimś państwie istnieją dwa stowarzyszenia farmacji onkologicznej, każde z nich powinno
być reprezentowane w Hamburgu, chociaż lepiej by było, gdyby w każdym państwie było tylko jedno
stowarzyszenie, ponieważ każde państwo ma w czasie Zebrań Członków ESOP tylko jeden głos.
Sprawozdanie finansowe wg. Stanu na 31.12.2013 r złożył skarbik ESOP: Camille Groos. Podkreslił, że
sytuacja finansowa Stowarzyszenia była w minionym roku bardzo dobra, a głównymi źródłami
dochodu w 2013 r. była ECOP w Budapeszcie i Advanced Master Class w Dreźnie. Główne wydatki to
dofinansowanie Master Class w Wiedniu.
W kolejnym punkcie porządku zebrania przedstawiły sprawozdania osoby prowadzące projekty ESOP.
Monique Ackerman (Szwajcaria) omówiła aktualny stan stosowania „żółtej ręki” stosowanej do
znakowania. Jest ona obecnie stosowana w Niemczech przez następujące firmy farmaceutyczne:
Actavis, CellPharm, Lilly, Sanofi, i Janssen Cilag. Konieczne sa dalsze, intensywne działania
propagujące szerokie stosowanie „żółtej ręki” m.in. polegające na przyznawaniu firmom
farmaceutycznym „Certyfikatu Dobrego Oznakowania, który mógłby być eksponowany przez te firmy
w trakcie różnych konferencji, kongresów i zjazdów.
Christohe Bardin (Francja) omówił projekt „Ośrodki wymiany”. Ich celem jest rozwój i promowanie
edukacji oraz szkolenia w zakresie klinicznej i onkologicznej praktyki farmaceutycznej w Europie,
propagowanie wymiany wiedzy, informacji i doskonalenie działalności w społeczeństwie, a także
ułatwienie unifikacji działań farmaceutycznych w odniesieniu do specyfiki ich różnic w każdym
państwie. Bliższe informacje o „Ośrodkach wymiany” można znaleźć na stronie internetowej ESOP.
Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami i być może zgłoszenie swojej apteki to udziału w
tym projekcie.
Alain Astier, wiceprezes ESOP, przedstawił wstępnie program sympozjum ESOP w trakcie kongresu
ESMO (European Society of Medical Oncology) w dniach 25 – 29 września 2015 r. w Wiedniu. W
programie tego sympozjum znalazła się m.in. prezentacja Eweliny Korczowskiej dotycząca projektu
skażeń, którego wynikami są bardzo zainteresowani lekarze i pielęgniarki.
W dalszym ciągu zebrania wybrano skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego ECOP 3 w
Dubrowniku, w maju 2016 r. W jego programie przewidziane są dwa główne bloki tematyczne:
praktyczny i naukowy, z tym, że główny nacisk będzie położony na praktyczne aspekty farmacji
onkologicznej.
W ostatnich kilku latach znacznie wzrosło zainteresowanie działalnością ESOP w państwach
pozaeuropejskich (Algeria, Egipt, Etiopia, Japonia, Maroko, Tunezja i Republika Afryki Południowej).
Dla tej grupy państw postanowiono utworzyć Unię Organizacji Farmacji Onkologicznej, która będzie
członkiem zwyczajnym ESOP i umożliwi farmaceutom z tych państw aktywne włączenie się w
działalność ESOP.
W dalszej części zebrania A. Astier poinformował o planach utworzenia grantów ESOP dla
finansowania programów wymiany, udziału w konferencjach i kongresach (pełnego i częściowego)
oraz szkolenia studentów. Konkretne założenia i warunki będą omówione na zebraniu zarządu ESOP
we wrześniu 2015 r. i zostaną oficjalnie podane do wiadomości w 2016 r.

Roboczą część zebrania zakończyły sprawozdania organizacji krajowych za 2014 r.
W referatowej części zebrania jego uczestnicy wysłuchali informacji Eweliny Korczowskiej o wynikach
prowadzonych przez nią badań skażeń, uczestniczyli w prowadzonym przez Kristiana Kongi (Estonia)
spotkaniu Grupy Czystej Pracy oraz w prowadzonych przez Kimberley Stefaniuk (Kanada) warsztatach
dotyczących wczesnego włączenia opieki paliatywnej do planu leczenia raka.
W sobotę, 24 stycznia, w godzinach przedpołudniowych, w ramach Kongresu NZW, miała miejsce
niemiecko- i anglojęzyczna sesja referatowa, w trakcie której zostały wygłoszone następujące
wykłady:







Kimberley Stefaniuk – Advances in Paliative Care,
Hans Joachim Seitz (Niemcy) – Cachexia in the Elderly,
Michael Daouphars (Francja) – Off-Label Use of Anticancdr Drugs in Europe
Martin Liebig (Niemcy – Off-Label Use in Oncology
Sherif Kamal (Egipt) – Medication Safety: the Role of the Pharmacist
Jens Ino Kirchner i Klaus Meier (Niemcy) – Possibilities in multiprofessional Collaboration –
the Tumor Conference
 Ilko Getov (Bułgaria) – Pharmacovigilance: Importance of Patients' Education Mterials ro
improve Reporting.
Informacje sesjach NZW można znaleźć na stronie internetowej www.nzw.de
Jerzy Łazowski

