Европейско дружество по онкологична фармация (ESOP)
http://www.esop.eu

ПРЕПОРЪКИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА СЪС СИЛНО ДЕЙСТВИЕ
Продуктите с канцерогенна, мутагенна и/или репродуктивна (CMR) токсичност, като
цитотоксичните и антивирусните препарати, са лекарствени средства със силно действие,
затова с тях трябва да се борави с повишено внимание. Поради тези причини ESOP препоръчва
на фармацевтите да включват в своите покани за участие в процедури за възлагане на
обществена поръчка критерии, насочени към подобряване на сигурността, като от доставчиците
се изисква да предоставят следната информация:
 характеристики на бутилката с цел недопускане на счупване (например пластмаса),
 процедури, използвани за недопускане на външно замърсяване (примери: почистване,
външна опаковка, остатъчни нива и др.)
ESOP препоръчва безопасни методи на доставка съгласно насоките на Quapos [Стандарт за
качество на услугите в областта на онкологичната фармация] (www.esop.eu) и набляга върху
следните въпроси:
 доставката трябва да се осъществява в сигурни защитени от течове запечатани сандъци
(не картонени кутии),
 отделна доставка от останалата част от поръчката,
 етикетът на съдържането да е от външната страна на опаковката, да е ясен и да се
състои от:
o лого, посочващо опасността, с предупреждение, което може лесно да бъде разбрано
дори и от необучено лице,
o надпис с указания, че:
 трябва да се избягва всякакъв контакт и относно мерките, които да се вземат в
случай на контакт,
 с кого да се влезе във връзка при спешни случаи относно въпроси, свързани със
замърсяване,
 бременни и кърмещи жени при никакви обстоятелства не трябва да боравят или
да влизат в контакт с такива продукти.
 Термините трябва да са прости, за да бъдат разбираеми за всеки.
 Надписът трябва да е на езика, който се говори в региона на изпращача и
получателя. Ако стоките прекосяват няколко езикови граници, следва да се
помисли за необходимостта от добавяне на други езици.
 Пакетите с видими признаци на повреда следва незабавно да бъдат поставени под
карантина и трябва да се осъществи контакт с доставчика. Не е препоръчително
повредените флакони с цитотоксични препарати да бъдат връщани на доставчика,
вместо това те следва да бъдат обезвреждани по съответния ред.
Образец за етикет:
Да се избягва контакт с продукта.

Avoid any contact with the product

В случай на контакт с очите и/или кожата,
изплакнете добре със студена вода за
минимум 10 минути и незабавно се
консултирайте с лекар или офталмолог.

In case of contact with the eyes and/or
skin rinse thoroughly with cold water for
at least 10 minutes and consult a Doctor
or Ophthalmologist immediately.

В случай на разлив или повреда, не
докосвайте и незабавно се обадете на
+.. /.… ... …

In case of spillage or damage, do not
touch and contact immediately
+.. /.… ... …

Бременни или кърмещи жени трябва да
избягват всякакъв контакт.

Any contact with pregnant or breastfeeding women must be avoided.

ESOP благодари на всички партньори, които участват в подобряването на сигурността.
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