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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #5

47η Γενική Συνέλευση στη Μάλτα
(8-11 Ιουνίου 2017)
Η αρμόδια ομάδα της ΕΑΗP για την εφαρμογή
(EAHP Implementation team) επικαιροποίησε την
ενημέρωση προς τα εντεταλμένα μέλη των
εθνικών ενώσεων (delegates) σχετικά με την
πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί και παρουσίασε
μερικά από τα επόμενα βήματα με τα οποία θα
ασχοληθεί η ομάδα την επόμενη χρονιά.
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ευχαριστήσει

όλα

τα

εντεταλμένα μέλη των εθνικών ενώσεων και
ιδιαιτέρως
την
Ένωση
Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών της Μάλτας (Malta Association of
Hospital Pharmacy) που φιλοξένησε και τη Γενική

THE WEBCAST OF THE
22ND CONGRESS IS NOW
AVAILABLE ONLINE!

Συνέλευση.

Click HERE to watch all
seminars and symposium
presentations from the
22nd EAHP Congresses.
-------------------------------------------

HOSPITAL
PHARMACISTS - SHOW
US WHAT YOU CAN DO!

Workshops για την εφαρμογή της
διακήρυξης
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στη
Μάλτα, η EAHP οργάνωσε workshops για να
συζητηθούν τα επόμενα βήματα και να
προταθούν ιδέες και στρατηγικές για την
εφαρμογή της Διακήρυξης στις χώρες μέλη.
Επιπρόσθετα, οι εθνικές ομάδες εργασίας έδωσαν
σχετική
ανατροφοδότηση
(feedback)
στην
αρμόδια ομάδα της ΕΑΗP σχετικά με τη β-έκδοση
της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτο-αξιολόγησης
(beta version of the self-assessment tool).
Η EAHP έχει προετοιμάσει μια ανανεωμένη
έκδοση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του
προγράμματος
εφαρμογής
(Strategic
Implementation Plan) λαμβάνοντας υπόψη τις
επισημάνσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των
workshops, και με αυτή την ευκαιρία θέλει να
ευχαριστήσει και πάλι όλα τα εντεταλμένα μέλη
για τη συμμετοχή τους!

Join us at the 23 rd Congress
of the EAHP in Gothenburg,
Sweden.
21-23 March 2018
Registration and abstract
submission open 1 August
2017.
Read more about it HERE
-------------------------------------------

THE ABSTRACT BOOK OF
THE 22nd EAHP CONGRESS
IS NOW AVAILABLE
ONLINE.

Ηλεκτρονική εφαρμογή ΑυτοΑξιολόγησης (Self-assessment
tool)
Λαμβάνοντας
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παρατηρήσεις
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and Omnicell, Corporate

Κάννες (22-24 Μαρτίου 2017) και των εθνικών
πρεσβευτών (ambassadors), η EAHP ασχολείται

Partner.

προς το παρόν με την τελική έκδοση της
εφαρμογής αυτο-αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη
ηλεκτρονική

εφαρμογή

θα

επιτρέπει

στους

νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς να εκτιμήσουν το
επίπεδο εφαρμογής των άρθρων της Διακήρυξης
στη χώρα τους.
Η εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης θα παρέχει και ένα
εξατομικευμένο σχέδιο δράσης με δεδομένα που
θα βοηθούν τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς
στην ενσωμάτωση των άρθρων της Διακήρυξης
στις

διαδικασίες

που

ακολουθούνται

στα

νοσοκομεία τους.
Η τελική έκδοση του ηλεκτρονικού εργαλείου
αυτο-αξιολόγησης

θα

είναι

διαθέσιμη

το

Σεπτέμβριο και η επίσημη έναρξη θα γίνει κατά
τη διάρκεια του επόμενου Συνεδρίου της EAHP
στο Γκέτεμποργκ (Μάρτιος 2018).

Mάθετε περισσότερα για τη
Διακήρυξη
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την EAHP
στη
διεύθυνση Statements@eahp.eu για να
μάθετε περισσότερα αναφορικά με τη Διακήρυξη
και το πρόγραμμα εφαρμογής και μην ξεχάσετε
να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Ενημερωτικό
μας Δελτίο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.statements.eahp.eu για να
εγγραφείτε και να μάθετε περισσότερα για το
πρόγραμμα εφαρμογής και τις δράσεις που
προωθεί η EAHP.

Θέλετε να βοηθήσετε τη χώρα σας και τις άλλες
χώρες

να

κινηθούν

προς

την

κατεύθυνση

εφαρμογής της Διακήρυξης; Στείλτε μας mail και
θα

σας

δώσουμε

περισσότερες

λεπτομέρειες

σχετικά με το πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με
την EAHP κατά τη διάρκεια του προγράμματος
εφαρμογής.
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