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1η Συνάντηση της EAHP για την
Εφαρµογή της Ευρωπαίκής
Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή
Φαρµακευτική

Η 1η Συνάντηση της EAHP για τους Πρεσβευτές για
την Εφαρµογή της Ευρωπαίκής

Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική-
EAHP Implementation Ambassadors Meeting

πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15
Οκτωβρίου 2016 και εκπροσωπήθηκαν στη

συνάντηση 26 χώρες, µέσω των εθνικών τους
αντιπροσώπων.

Στη Συνάντηση συµµετείχε και η Πρόεδρος της EAHP
Joan Peppard. Συζητήθηκαν

µεταξύ των ε πιτελικών Στελεχών της ΕΑΗP & των
αντιπροσώπων οι στρατηγικές και τα

επόµενα βήµατα ώστε να προχωρήσουν προς την
Εφαρµογή της Διακήρυξης όλα τα κράτη

µέλη.

Click here to read the European Statements
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Attend the 22nd EAHP Congress –
Cannes, France – 22-24 March

2017

Congress Focus: “Hospital
Pharmacists - Catalysts for

Change"
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Ποιοί είναι οι Πρεσβευτές και ποιος ο
ρόλος τους;

Κατά τη διάρκεια της 46ης Γενικής Συνέλευσης στην
Πράγα, τα µέλη ενέκριναν το πλάνο

εφαρµογής της Διακήρυξης που παρουσιάστηκε από
την EAHP. Σηµαντικό κοµµάτι του

εγκεκριµένου σχεδίου αποτελούσε η αναγκαιότητα
ορισµού Πρεσβευτών για την

Εφαρµογή (Implementation Ambassadors) από τους
εθνικούς συλλόγους.. Για το λόγο αυτό,η

EAHP και οι εθνικοί σύλλογοι συµφώνησαν στη
σηµασία του να “στρατολογήσουν”

επικουρικά και άλλους ευαισθητοποιηµένους
συναδέλφους ώστε να βοηθήσουν τη χώρα

τους στο στάδιο προετοιµασίας για την εφαρµογή της
Διακήρυξης.

Προς το παρόν, οι εθνικές ενώσεις έκαναν εξαιρετική
δουλειά στην επιλογή των

Πρεσβευτών και ήδη από 28 χώρες, τουλάχιστον
ένας συνάδελφος συνεργάζεται µαζί µας για

σκοπό αυτό. Η ΕAHP θεωρεί θεσµό των
Πρεσβευτών πολύ σηµαντικό, συνοψίζοντας

το ρόλο τους στα παρακάτω:

και της δουλειάς που έχει γίνει στο εσωτερικό της
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χώρας.

εφαρµογής της Διακήρυξης στη χώρα τους.

νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς, τους επαγγελµατίες
υγείας και τους λοιπούς φορείς

αποφάσεων για την εφαρµογή της Διακήρυξης.

Εποµένως, οι Πρεσβευτές θα βοηθήσουν την
EAHP και τους εθνικούς συλλόγους να

καθορίσουν και να σχεδιάσουν τις κατάλληλες
στρατηγικές λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες

και τις προτεραιότητες κάθε χώρας.

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:
Εργαλείο Αφύπνισης

Μετά τον ορισµό της Οµάδας
Εργασίας για Εφαρµογή της
Διακήρυξης στην τελευταία

Γενική Συνέλευση, έχουµε
καταβάλει µεγάλη προσπάθεια
αφύπνισης αναφορικά µε τη

Διακήρυξη και το επάγγελµα του νοσοκοµειακού
φαρµακοποιού στα µέσα κοινωνικής

δικτύωσης. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ενηµερώσουµε ότι έχουµε αυξήσει τους

followers της EAHP σε Facebook και Twitter κατά
περίπου 300 άτοµα σε λιγότερο από 5

µήνες. Στα κοινωνικά δίκτυα που συµµετέχουµε
έχουµε επισκεψιµότητα περίπου 10.000

ατόµων ανά ηµέρα.

Χρησιµοποιήστε το hashtag #EAHPStatements κάθε
φορά που αναρτάτε κάτι που σχετίζεται

µε τη Διακήρυξη και µην ξεχνάτε να κάνετε tag την
ΕAHP κάθε φορά που χρησιµοποιείτε

το Facebook ή το Twitter!!

 

 

EAHP thanks the continued
support of our Platinum Partners,

Amgen, Bayer and Pfizer
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Δηµιουργώντας δεδοµένα και αρχεία
επικοινωνίας: προχωρώντας στην
εφαρµογή της Διακήρυξης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Πρεσβευτές και
η Οµάδα της EAHP συζήτησαν τη

σηµασία της δηµιουργίας δεδοµένων και αρχείων
επικοινωνίας ώστε να προχωρήσει στην

επιτάχυνση των διαδικασιών και να παραχθούν τα
εργαλεία που θα βοηθήσουν τις χώρες να

κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι Πρεσβευτές και η ΕAHP συµφώνησαν στην
αναγκαιότητα:

Ανάπτυξης υλικού αφύπνισης
Εύρεσης κέντρων αριστείας: νοσοκοµεία
πρόθυµα να παρέχουν εκπαίδευση στις

διαδικασίες που αφορούν τη Διακήρυξη

Συλλογής case -studies και δηµιουργίας
εγγράφων για την ενηµέρωση των αρµοδίων

φορέων

Ανάπτυξης ενός Εργαλείου Αυτο-
Αξιολόγησης (online εργαλείο που θα
επιτρέψει

στους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς να
καθορίσουν το επίπεδο της ενσωµάτωσης

των αρχών της Διακήρυξης στη χώρα τους.

Δηµιουργίας ενός ιστότοπου για την
Εφαρµογή της Διακήρυξης που θα βρίσκονται

συγκεντρωµένες όλες οι ανάλογες πληροφορίες και
αρχεία.
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Περισσότερες πληροφορίες θα σας
κοινοποιηθούν µε το επόµενο
Eνηµερωτικό Δελτίο!

Please, do not hesitate to contact us if you have any
questions about the Statement implementation
project.
 
EAHP is looking for volunteer translators to help us
translating awareness materials and other relevant
documents.
 
For any enquiries or for becoming an EAHP
volunteer translator, please send us an email at :
Statements@eahp.eu
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