Стандарди за квалитет на фармацевтски услуги во онкологија
ESOP – European Society of Oncology Pharmacy

ПРЕПОРАКИ ЗА ТРАНСПОРТ НА ВИСОКО ТОКСИЧНИ ЛЕКОВИ
Лековите кои имаат CMR (канцерогена, мутагена и/или тератогена) токсичност, како
цитотоксичните, антивирусните високо делотворни лекови бараат посебно внимание при
ракување со нив. Од тие причини, ESOP им советува на фармацевтите да ги вклучат овие
препораки во своите процедури, со што би се зголемила сигурноста и да ги бараат од
добавувачите следните информации:
 Карактеристики и видови на шишенца со цел да се избегне кршење (пластика)
 Процедури за ракување со цел да се избегне надворешно загадување (пр. чистење,
завиткување од надвор и т.н.)
ESOP препорачува методи на сигурна испорака на лековите согласно Quapos насоки
(www.esop.eu) и инсистира на следното:
 Испораката мора да се изврши во безбедни, непропустливи затворени кутии (не во
картонски кутии).
 Испораката на овие лекови мора да биде одвоена од остатокот на нарачката.
 Означувањето на содржината мора да биде читко и мора да се наоѓа на надворешната
амбалажа, како и да содржи:
 Ознака која предупредува на опасност и која може да ја разбере и препознае секој.
 Текст кој означува:
Дека мора да се избегнува секој контакт и процедура во случај да дојде до контакт;
Кого да го контактирате во итен случај доколку дојде до контаминација;
Бремени жени и доилки не смеат во никој случај да дојдат во контакт со овие
производи;
! Изразите употребени во текстот мораат да бидат едноставни и лесно разбирливи
за секого
! Текстот мора да биде напишан на локалниот јазик на испраќачот и нарачателот.
Доколку стоката преминува граница, текстот треба да се преведе на барем уште
еден странски јазик.
 Пакетите со видливи оштетувања мора веднаш да се стават во карантин и да се
контактира добавувачот. Не се советува оштетените остатоци да се враќаат назад кај
добавувачот, туку треба да се уништат согласно прописите.
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Избегнувајте било каков контакт со производот
Во случај на контакт со очите и /или со кожата, добро
исперете со ладна вода најмалку 10 минути и
консултирајте се веднаш со лекар или офталмолог.
Во случај на кршење или излевање,не ја
допирајте содржината без заштита +../ ... ... ......
Бремени жени и доилки мора да избегнуваат
контакт со овие лекови.
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