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Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Díky Vašim rozhodnutím v Evropském parlamentu bylo možné dosáhnout velkého úspěchu pro ty z
nás, kdo pracují jako součást multiprofesionálních týmů pečujících o onkologické pacienty.
Nějakou dobu je známo, že těm, kteří pracují s protirakovinnými léčivy nebo je podávají pacientům,
hrozí riziko kontaktu s těmito látkami a i oni mohou být postiženi nádorovým onemocněním. Před 40
lety, v roce 1979, publikovali Falck a kol. výsledky svého výzkumu (1). V následujících letech se
otázkami bezpečnosti práce s těmito látkami zabývaly především lékárny, protože ty v jednotlivých
státech postupně přebíraly přípravu cytostatických infuzí specifických pro jednotlivé pacienty (v Česku
definitivně od roku 2008). Bohužel, často se objevují pokusy toto úsilí zpochybňovat nebo překrucovat.
Na jedné straně, důraz na hygienické požadavky při přípravě, zastoupený např. doporučeními PIC/S,
požaduje víceméně průmyslové standardy pro přípravu pro jednotlivé pacienty. Může představovat
překážku v péči o pacienta a učinil z průmyslové produkce fakticky normu pro praxi. Navíc se zástupci
průmyslu snaží oddělit zacházení s protinádorovými látkmi od procesů jejich přípravy a podávání,
obvykle pomocí slibů univerzální bezpečnosti zaručené používáním jejich plastových pomůcek. Tím
zbavují farmaceutické služby jejich formy a obsahu. S ohledem na to, jak by mohla Evropská unie
nejlépe pomoci ochránit pracovníky před cytotoxickou zátěží, je vhodné upozornit na nutnost
proporcionality v přístupu. Ta nejdražší řešení ještě nemusí být ta nejlepší. Poukazujeme především
na potřebu vzdělávání, nácviku, vědomí si rizika a správných pracovních postupů.
Evropský parlament zabránil naštěstí výše zmíněným nepodloženým požadavkům svým rozhodnutím
o budoucích bezpečnostních procesech a jejich revize založené na nezávislé studie pod záštitou
Komise.
Děkujeme Vám za Vaše úsilí přispět k racionální diskuzi, která nejenže povede k vyšší ochraně všech
zasažených pracovníků, ale také k úsporám v rozpočtech v oblasti zdravotnictví. Za naší strany
můžeme k dosažení těchto cílů dopomoci dvěma jistými způsoby:
• zaprvé, poskytneme naše nashromážděné znalosti založené na dlouholetých nezávislých
studiích,
•

zadruhé, můžeme zlepšit úroveň kvality ve všech členských státech tím, že pracovníkům
lékáren poskytneme jednotné vzdělávání v oblasti zacházení s cytotoxickými látkami. Pokud
evropské orgány uznají náš specializační program EUSOP, zlepší trvale uskutečnitelnost
tohoto procesu.

Pracovní skupina Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti pro Vás může
sloužit jako národní kontaktní bod onkologické farmacie a její budoucnosti, pokud jde o bezpečnost
pacientů. S velkou radostí odpovíme na jakékoliv Vaše dotazy.
Rádi Vám poskytneme jakékoliv další informace týkající se expozice cytotoxickým látkám ze strany
pracovníků ze zdravotnictví v Česku a informace o opatřeních, která se v jich prospěch vykonávají.
Tyto zahrnují i naši aktivní účast na evropském úsilí vedeném Evropskou společností onkologické
farmacie (European Society of Oncology Pharmacy, www.esop.li), mezi něž patří standardy pro
vzdělávání a bezpečné postupy.
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Věříme, že se můžeme spoléhat na Vaši aktivní podporu v záležitostech onkologické farmacie v
Evropském parlamentu i jinde.

Roman Goněc
delegát za Česko a tajemník Evropské společnosti onkologické farmacie
kontakt:
Roman Goněc
Ústavní lékárna
Masarykův onkologický ústav Brno
roman.gonec@mou.cz

(1) Falck K, Gröhn P, Sorsa M, Vainio H, Heinonen E, Holsti LR. Mutagenicity in urine of
nurses handling cytostatic drugs. Lancet 1979; 1: 1250–51
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