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2018. március 16-17-én került sor az Európai onkológiai gyógyszerészek szervezetének (ESOP) küldött
gyűlésére Brüsszelben.
A gyűlés fókuszában a megújult, immár 6. kiadásához érkezett a Quality Standard for the Oncology
Pharmacy Service (QuapoS 6), vagyis Az Onkológiai Gyógyszerészet Minőségi Standardja volt.
Az új kiadásban alapvetően átstrukturálták, újra rendezték a fejezeteket és alpontjaikat, egy a való
élethez jobban igazodó logikusabban felépített szerkezet elérését tűzték ki célul. Az új előírás első
fejezete a minőségbiztosítás, minőség menedzsmenttel foglalkozik, a harmadik fejezet külön kitér a
karcinogén, mutagén, reprodukciótoxikus (CMR) anyagok klasszifikációjának fontosságára a
nemzetközi és hazai listák, bizonyítékok alapján. Korábban a QuapoS-ban nem szereplő, ilyen módon
új terület is bekerült a standardba, külön fejezetrész taglalja a zárt rendszer elemekkel (CSTDs closed system transfer devices) szemben felállított követelményeket.
A továbbképzés-jellegű előadásokat követően a küldöttek március 17-én a szavaztak a standardok
fejezeteiről. A hat fejezet rövid, összegfoglalószerű ismertetése és rövid diszkusszió után a szavazati
joggal rendelkező és résztvevő 31 ország képviselői minden fejezetet nagy többségű, teljes körű
támogatás mellett fogadtak el. A QuapoS 6. kiadása hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz.
Az elmúlt két év (2016-2017.) gazdálkodásának sarokszámait alapul véve bemutatták (Luxemburg) a
2018-2019-es évek költségvetési tervezetét, melyben a működési kiadások, az alapprojektek
(MASHA-Research
about
Environmental
Contamination
by
Cytotoxics
And Management of Safe Handling Procedures,
EPIC-Empowering pharmacists to improve
healthcarefor oral chemotherapy patients: Establishment of a European best-practice model) mellett
az ECOP 4 és a megrendezendő Masterclass képzések költségvonzata is szerepelt. Ebből kifolyólag
közel 20.000 euro deficittel zárhatja a szervezet ezt a két költségvetési évet. A hiány a folyószámla
tartalékok (kb. 80.000 euro) terhére finanszírozható.
A tervek szerint 2018-ban nem szerveznek Masterclass képzést. Az ECOP (European Conference of
Oncology Pharmacy) negyedszerre kerül megrendezésre, 2018. október 25-27-én Franciaországban
(Nantes), míg az ECCO (European CanCer Organisation) From Science to Real Life elnevezésű
rendezvénye 2018. szeptember 7-9 között Bécsben kerül megrendezésre.
Beszámoltak a MASHA projekt idei folytatásáról (Lengyelország), ami tulajdonképpen a törlési
mintavételek (wipe tesztek) kiterjesztését jelenti a beadó helyekre (osztály, ambulancia) az
ESMO(European Society of Medical Oncology)-val kollaborációban. A vezetőség megismertette a
delegáltakkal az ESMO által küldött kórház listát, amelyen a szervezettel együttműködésben lévő
kórházakat listázták, országonként. Sajnos magyarországi centrum nem volt a listán, de az elnök úr
szerint ez nem probléma, lehet bátran jelentkezni. 15 centrumot szeretnének kijelölni, a nyertes
centrumok gyógyszerészeinek első képzése az ECOP 4 keretein belül zajlik majd.

A szlovén kolléganő beszámolt az EPIC projekt állásáról, a Szlovénia és Észtország bevonásával indult
projekt esetében részletesen ismertette e két ország utilizációs adatait az orális kemoterápiás
szerekkel kapcsolatosan, valamint beszámolt az országok egészségügyi rendszereinek felépítéséről a
gyógyszerész társadalom számbeli, képzési jellemzőiről és a klinikai gyógyszerészek arányáról. A
projekt statisztikai elemzéseinek eredményeiből kimutatható, hogy a gyógyszerészi segítség mind az
orális kemoterápiát megkezdő kórházi centrum klinikai gyógyszerészeitől, mind a közforgalmú
kollégáktól elengedhetetlen a beteg adherencia, elégedettség növelése érdekében.
Az olasz kolléga beszámolt egy további nagy eredményről. Az ECCO kiadott egy közleményt A
minőségi daganat ellátás esszenciális követelményeiről címmel, amelyben először nevesítésre
kerültek a klinikai gyógyszerészek is, mint a multidiszciplináris csapat nélkülözhetetlen tagjai.
Az ESOP új magyarországi delegált tagjaiként nagy öröm volt számunkra, hogy részt vehettünk az
eseményen és várjuk, hogy aktívan részt vehessünk a szervezet munkájában.
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