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Ülkemiz Onkoloji Eczacılığı, 2008 Şubat ayından beri, ESOP Avrupa Onkoloji
Eczacıları Birliği'n de temsil edilmektedir. Bu birlik Avrupa Birliği ülkelerinde ve üyeliğe
kabul seviyesinde olan ülkelerde Sitotoksik ilaçlar konusunda tüm standartların konulmasında
öncü bir kuruluştur. AB genelinde halen bu birliğin Quapos kriterleri kullanılmaktadır. Halen
bu birlikle Türkiye'nin iletişimi tarafımdan yapılmaktadır. En son yapılan çalışmalardan birini
sizinle paylaşmak istiyorum. Güçlü etkiye sahip ilaçların taşınması konusunda tüm Avrupa
ülkeleri arasında koordinasyon sağlanması amacıyla taşınma kriterleri benimsenmiş, taşınma
sırasında kullanılacak uyarı işareti belirlenmiştir. Ekte gönderdiğim bilgiler ve etiket örneği
dikkatinize sunulmuştur.
ESOP, Türkiye Delegasyonu olarak, güvenlik önlemlerini arttırmaya yardımcı olup,
ürün paketlemelerinizde önerilen uyarı işaretini kullanacağınız ümidimle teşekkür eder,
gereğinin yapılmasını rica ederim.
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EK:
1-Güçlü etkili ilaçların taşınması hakkında Quapos önerileri
2-Sarı El Etiket Örneği

GÜÇLÜ ETKİYE SAHİP İLAÇLARIN TAŞINMASI İÇİN ÖNERİLER
Kemoterapik, antiviral vb. CMR toksitesi bulunan ürünler, güçlü etkiye sahip
ürünler olup, taşınması sırasında dikkatli taşınması zorunludur. Bu nedenle ESOP eczacılara ürün
sağlayıcıların aşağıdaki güvenliği arttırıcı önlemleri sormalarını tavsiye eder.


Şişelerin kırılmayan maddeden imal edilmesi (plastik)



Kontaminasyonu önleyici prosedürler ( temizlik, silme, artık seviyesi)
Esop Quapos yönergelerine göre güvenli taşıma metadlarını önermektedir ve
aşağıda ki konularda ısrar etmektedir.



Taşıma sızdırmayan kapalı kutular ile yapılmalıdır. (Karton kutularda değil)



Orderdan arda kalanların ayrıca taşınması



Etiketleme paketin dış
aşağıdakileri içermelidir.



Eğitim almamış bir kişinin bile anlayabileceği şekilde gösterilmiş tehlikeli ilaç uyarı
işareti bulunmalıdır.
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Aşağıdakileri içeren bir yazı bulunmalıdır.



Her türlü kontaktan kaçınılması ve kontak durumunda yapılması gerekenler



Kontaminasyon durumunda kim ile iletişime geçileceği



Hamile ve emziren kadınların, ergenlil çağında olanların bu tür ürünlerden
uzak durması



Maddeler kolay ve herkes tarafından anlaşılabilir şekilde olmalıdır

Uyarılar bölgenin yerel dilinde olmalıdır farklı diller kullanılıyor ise kullanılan tüm
diller eklenmelidir .
Paketlerde gözle görülür hasar var ise paket derhal karantinaya alınmalı ve üretici
firma aranmalıdır. Hasarlı ürünlerin üreticiye geri verilmesi önerilmez bunun yerine uygun bir
şekilde atılması gerekmektedir.
Etiket örneği

Esop güvenlik önlemlerini arttırmaya yardımcı olan tüm destek sağlayıcılara teşekkür
eder.

