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Μάϊος 2018

23ο Συνεδριο της EAHP στο Γκέτεµποργκ

Η EAHP διοργάνωσε το 23ο Συνέδριο στο Γκέτεµποργκ (στις 21-23
Μαρτίου του 2018). Το Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένο σε σχέση
µε το πρόγραµµα εφαρµογής της Διακήρυξης.

Η Οµάδα Εφαρµογής της ΕΑHP συναντήθηκε µε περισσότερους από
300 συµµετέχοντες στο περίπτερο της EAHP ώστε να τους παρουσιάσει
τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή
Φαρµακευτική και τις δύο τελευταίες πρωτοβουλίες που λάνσαρε κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου: το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης (Self-
assessment tool) και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συνεργασίας για την
Εφαρµογή της Διακήρυξης (Statement Implementation Learning
Collaborative Centres - SILCC).

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.statements.eahp.eu
για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη
Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική.

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης: ένα εργαλείο προώθησης της
εφαρµογής της Διακήρυξης

Η EAHP ενεργοποίησε την on-line ηλεκτρονική πλατφόρµα του
Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 23ου Συνεδρίου στο
Γκέτεµποργκ, ώστε να καταστεί δυνατή εκ µέρους των νοσοκοµειακών
φαρµακοποιών, η αξιολόγηση του επιπέδου εφαρµογής των άρθρων
της Διακήρυξης στα νοσοκοµεία στα οποία εργάζονται. Μπορείτε να

επισκεφθείτε απευθείας και το σχετικό σύνδεσµο sat.eahp.eu ,
επιλέγοντας επάνω αριστερά ως γλώσσα τα Ελληνικά.

Επιπρόσθετα, η ΕΑΗP επίσης λάνσαρε ένα επεξηγηµατικό video
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκοµειακή

Φαρµακευτική και πώς η χρήση του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης θα
χρησιµεύσει στην προώθηση της εφαρµογής της Διακήρυξης.

Η EAHP προς το παρόν συνεργάζεται µε τις ενώσεις µέλη της ώστε να
µεταφραστεί η πλατφόρµα του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης το

συντοµότερο δυνατό σε περισσότερες γλώσσες. Το Εργαλείο είναι ήδη
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διαθέσιµο σε µερικές γλώσσες (Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρουµανικά,
Τούρκικα, Ελληνικά και Ουγγρικά) ενώ ολοκληρώνεται η µετάφρασή του

σε ακόµη περισσότερες εντός των επόµενων εβδοµάδων.

Μείνετε κοντά µας συντονισµένοι και ακολουθείστε µας στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης για να λαµβάνετε τα τελευταία νέα µας σχετικά µε

το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης!

#HospitalPharmacist #EAHP

Εκπαιδευτικά Κέντρα Συνεργασίας για την Εφαρµογή της
Διακήρυξης
(Statement Implantation Learning collaborative Centres -
SILCC)

Tο πρόγραµµα των SILCC ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 23ου
Συνεδρίου της EAHP. Tο πρόγραµµα SILCC θα επιτρέψει σε
νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς (SILCC Επισκέπτες - Fellows) να
επισκεφθούν νοσοκοµεία (SILCC Οικοδεσπότες - Hosts) από άλλες
χώρες µέλη ώστε να λάβουν εκπαίδευση σε διαδικασίες σχετικές µε τα
άρθρα της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή
Φαρµακευτική.

6 Νοσοκοµεία έχουν προς το παρόν ήδη υπογράψει ως SILCC
Οικοδεσπότες! Θα θέλατε να γίνει και το δικό σας νοσοκοµείο SILCC
Οικοδεσπότης; Μήπως θα θέλατε να ενταχθείτε στο πρόγραµµα ως
SILCC Επισκέπτης; Mεταβείτε στην ιστοσελίδα µας για να µα΄θετε
περισσότερα για το πρόγραµµα SILCC και µην ξεχνάτε ότι η EAHP έχει
συστήσει και ένα σύστηµα επιβράβευσης για τους SILCC Οικοδεσπότες
και περιορισµένη οικονοµική υποστήριξη για τους SILCC Επισκέπτες!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε την Οµάδα Εφαρµογής της EAHP
(Implementation team) µέσω του συνδέσµου Statements@eahp.eu για
να µάθετε περισσσότερα αναφορικά το πρόγραµµα SILCC.

EAHP 2018 Medicines Shortages Survey – Πανευρωπαϊκή
Έρευνα για τις ελλείψεις φαρµάκων- µοιραστείτε τις εµπειρίες

σας!

https://www.surveymonkey.com/r/EAHPshortagesurvey2018Από τα
µέσα του Μάρτη η Πανευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκοµειακών

Φαρµακοποιών (EAHP) έχει ξεκινήσει την κινητοποίηση των µελών της
για να συγκεντρώσει επικαιροποιηµένη πληροφόρηση σχετικά µε την

τρέχουσα κατάσταση µε τις ελλείψεις φαρµάκων στα ευρωπαϊκά
νοσοκοµεία. Με τη συµµετοχή τους στην Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τις

ελλείψεις φαρµάκων οι νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί µπορούν να
βοηθήσουν στη βελτίωση των αποτελεσµάτων για τους ασθενείς

εφόσον κοινοποιούν δεδοµένα για τις ελλείψεις που επικρατούν, τον
τύπο και τη διάρκειά τους.

Με λιγότερες από 3 εβδοµάδες για να ολοκληρώσετε τη συµµετοχή σας
στην ΕΑΗP 2018 Shortage Survey, θέλουµε να ενθαρρύνουµε όλους

τους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς να µοιρασθούν την εµπειρία τους
ως τις 11 Ιουνίου 2018 χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο ΣΥΝΔΕΣΜΟ!

Περισσότερες πληροφορίες για την Πανευρωπαϊκή Έρευνα για τις
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ελλείψεις φαρµάκων µπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συνολικότερη προσπάθεια της
ΕΑΗP για την αντιµετώπιση των ελλείψεων µπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Παρουσίαση των δράσεων της EAHP στα πλαίσια του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών (10-13
Μαΐου 2018, Καλαµάτα) µε τίτλο : «Βαδίζοντας προς το κοινό Ευρωπαϊκό όραµα για τη Νοσοκοµειακή
Φαρµακευτική. Διεπιστηµονική συνεργασία ως παράµετρος επιτυχίας», παρουσιάσθηκαν εκτενώς οι
τελευταίες δράσεις της EAHP σε συσχέτιση µε την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική
όπως το Κοινό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (Common Training Framework-CTF), η Κινητικότητα στην Εργασία
(Labour Mobility) και η εφαρµογή του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης (Self Assessment Tool-SAT). Tο Συνέδριο
τίµησε µε την παρουσία του και την οµιλία του για το CTF ο President Elect της ΕΑΗP Dr. Petr Horak.

Σε όλους τους συµµετέχοντες µοιράσθηκαν οι ελληνικές εκδόσεις των σχετικών αρχείων της EAHP (Εγχειρίδιο
χρήσης SAT, Ενηµερωτικό φυλλάδιο για το Σχέδιο Εφαρµογής της Διακήρυξης) ενώ κατά τη διάρκεια των
διαλειµµάτων λειτουργούσε Helpdesk για την προώθηση στους συναδέλφους και την εκπαίδευση επί της
ελληνικής έκδοσης του Eργαλείου Αυτοαξιολόγησης όπως και για τη συµπλήρωση της ελληνικής έκδοσης της
Πανευρωπαϊκής Έρευνας για τις ελλείψεις φαρµάκων της EAHP (2018 EAHP Shortages Survey).

Επίσης οργανώθηκε ειδική συνεδρία µε πρωτοβουλία της προέδρου της ΠΕΦΝΙ και µέλους του ΔΣ της EAHP
Δ. Μακριδάκη, µε τη συµβολή των εθνικών πρεσβευτών για την εφαρµογή της Διακήρυξης (EAHP
Implementation Ambassadors) Σ. Ευσταθίου και Κ. Αλλαγιάννη και του εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση
της ΕΑΗP (EAHP Delegate) Μ. Πετρόγγονα, όπου οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν συνοπτικά για τις
τρέχουσες δράσεις της EAHP, παρουσιάσθηκε µε ελληνικούς υπότιτλους το βίντεο προώθησης της EAHP για
το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης και τέλος, έγινε live εκπαίδευση στην ελληνική έκδοση του SAT από τους
πρεσβευτές. Η συµµετοχή των συναδέλφων έδειξε το έντονο ενδιαφέρον τους σχετικά µε το SAT και τη
διασύνδεσή του µε το CTF και αυτό µας κάνει να πιστεύουµε πως θα υπάρξει η έµπρακτη ανταπόκριση όλων
των νοσοκοµειακών φαρµακοποιών στις σχετικές δράσεις της EAHP για την προώθηση της εφαρµογής της
Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική στη χώρα µας.
Awaiting your text, click here to edit me!
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In the spotlight

Abstract submission for the 24th
EAHP Congress opens 1st
August, 2018. The poster
exhibition and the oral poster
communication sessions are the
mainstay of the annual European
Association of Hospital
Pharmacists (EAHP) Congress
and only the best are selected!

Take a look at the May's edition of
the EJHP which includes an
editorial on change blindness as
well as original articles on
individualised antimicrobial dosing
in critically ill patients undergoing
continuous renal replacement
therapy, on the evaluation of the
physicochemical and biological
stability of reconstituted and
diluted SB2 (infliximab) and on
the impact of fampridine on
quality of life.

Don’t forget to follow the EJHP
Twitter account: @EJHP_BMJ

EAHP is pleased to announce the
expansion of the Synergy
programme to provide continuing
education and further advance the
hospital pharmacy profession
throughout the world. The first
Synergy Masterclass will take
place on 5-6 October, 2018, in
Brussels!
In this masterclass the themes of
leadership and management will
be explored, in particular the
difference between these two
concepts: leadership and
management.

EAHP thanks the continued support of Platinum Partners, Bayer, Amgen, Pfizer and BMS Pfizer
Alliance, Platinum Partners, Omnicell and MSD.

European Association of Hospital Pharmacist
Boulevard Brand Whitlock 87 Box 11 (4th floor) 1200 Brussels

info@eahp.eu - www.eahp.eug
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