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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #6 DECEMBER 2017

2η Συνάντηση των πρεσβευτών της EAHP για
την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης

Η δεύτερη συνάντηση των πρεσβευτών της EAHP για την
εφαρµογή της Διακήρυξης έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 21η
Οκτωβρίου 2017, µε τη συµµετοχή αντιπροσώπων από 26 κράτη
µέλη. Η συνάντηση αυτή υπήρξε µια εξαιρετική ευκαιρία για την
αµοιβαία πληροφόρηση όλων των συµµετεχόντων, σχετικά µε την
πρόοδο που έχει συντελεστεί από την αρχή του εγχειρήµατος,
καθώς επίσης και για το σχεδιασµό των επόµενων βηµάτων.

Οι αρχές της EAHP, µαζί µε τους εθνικούς πρεσβευτές,
συζήτησαν διεξοδικά και έθεσαν στο τραπέζι νέες προτάσεις
σχετικά µε το πως θα µπορούσε να παρασχεθεί η απαραίτητη
βοήθεια προς τα κράτη µέλη, ώστε να κινητοποιηθούν
αποτελεσµατικότερα προς την εφαρµογή της Διακήρυξης.

H EAHP έδραξε επίσης την ευκαιρία να ανοίξει τη συζήτηση γύρω
από δυο καινοτόµες πρωτοβουλίες: την διαδικτυακή εφαρµογή
της αυτό-αξιολόγησης και το πρόγραµµα συνεργατικών
εκπαιδευτικών κέντρων για την εφαρµογή της Διακήρυξης. Οι
αρχές θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς όλους
τους πρεσβευτές για τη συµµετοχή τους και τη σηµαντική
συνεισφορά τους!

Επιπλέον, οι εθνικοί πρεσβευτές οµόφωνα συµφώνησαν ότι
απαιτείται η βοήθεια από µέρους της EAHP σε σχέση µε την
περαιτέρω υποστήριξη του ρόλου του Νοσοκοµειακού
Φαρµακοποιού καθώς και για το ίδιο το εγχείρηµα της εφαρµογής
της Διακήρυξης, σε Πανευρωπαϊκό. Η EAHP δεσµεύτηκε να
παράσχει επιπλέον συνεδρίες πρακτικής εκπαίδευσης των
εθνικών πρεσβευτών, µε σκοπό αυτοί να εξοπλιστούν µε τα
απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν
να επιτύχουν τις αλλαγές οι οποίες θεωρούνται προ-απαιτούµενα
για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Ευρωπαϊκής
Διακήρυξης. Αυτή η πρακτική εκπαίδευση (των πρεσβευτών) έχει
προγραµµατιστεί να λάβει χώρα στις 27 Ιανουαρίου 2018.

Παραµείνετε «συντονισµένοι» για νεότερες εξελίξεις σχετικά µε το
εγχείρηµα και επισκεφθείτε εδώ ( website ) την ιστοσελίδα µας για
περαιτέρω ενηµέρωση!
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Διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης (Self-
Assessment tool)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκοµειακών Φαρµακοποιών (EAHP)
έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης,
παρέχοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα προς τους
Νοσοκοµειακούς Φαρµακοποιούς να εκτιµήσουν οι ίδιοι το
επίπεδο και την έκταση εφαρµογής των άρθρων της Διακήρυξης
στο Νοσοκοµείο το οποίο εργάζονται. Η εφαρµογή αυτή έχει ήδη
τεθεί στη διάθεση όλων των µελών µέσω του διαδικτύου!

Αξιολογώντας το Φαρµακείο στο οποίο εργάζονται, θα µπορέσουν
(οι Νοσοκοµειακοί Φαρµακοποιοί) όχι µόνο να εκτιµήσουν την
έκταση εφαρµογής της διακήρυξης στο Νοσοκοµείο τους, άλλα
επίσης και να συγκρίνουν την πρόοδο τους σε σχέση µε άλλα
Νοσοκοµεία εντός της χώρας τους, όπως επίσης και σε σχέση µε
άλλα κράτη µέλη.

Η εφαρµογή αυτή, θα παράσχει τα «µέσα» στους
Νοσοκοµειακούς Φαρµακοποιούς για να εντοπίσουν και να
επιλέξουν τις περιοχές εκείνες της καθηµερινής εργασίας τους
που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, µέσα από ένα πλάνο
δράσης φτιαγµένο στα µέτρα τους (tailor-made action plan) και µε
τη χρήση τεκµηριωµένων (evidence-based) πηγών. Η εφαρµογή
αυτή θα επιτρέπει στους Νοσοκοµειακούς Φαρµακοποιούς να
αποδεικνύουν ανά πάσα στιγµή την πρόοδο τους, µέσω συχνών
επικαιροποιήσεων.

Μπορείτε να βρείτε την εφαρµογή αυτό-αξιολόγησης εδώ:
http://sat.eahp.eu/en/home

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία µπορείτε να
επικοινωνήσετε µέσω email στο Statements@eahp.eu όπου µια
οµάδα ειδικών είναι διαθέσιµη να απαντήσει στις ερωτήσεις σας
και να σας κατευθύνει.

 

November's edition of the
European Journal of Hospital

Pharmacy includes an editorial
on antimicrobials, and original

articles on: pharmacists' attitudes
towards a pharmaceutical

assessment screening tool; and,
assessment of medication errors

in the intensive care unit. The
edition also contains a

descriptive study on the impact
of an integrated medicines
management service on

preventable medicines-related
readmission to hospital.

Click HERE to read it!
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THE WEBCAST OF THE

22ND CONGRESS IS
AVAILABLE ONLINE! 

 

Click HERE to watch all
seminars and symposium

presentations from the

22nd EAHP Congresses.
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23ο Συνέδριο της EAHP στο Gothenburg (21-
23 Μαρτίου, 2018)

Κατά τη διάρκεια του 23ου συνεδρίου της EAHP στο Gothenburg
θα παρουσιάσουµε επίσηµα το νέο εργαλείο αυτό-αξιολόγησης
(µε συναρπαστικά tips και δραστηριότητες!) καθώς και το νέο
πρόγραµµα συνεργατικών εκπαιδευτικών κέντρων για την
εφαρµογή της Διακήρυξης (Statement Implementation Learning
Collaborative Centres - SILCC).

Το πρόγραµµα SILCC είναι µια πρωτοβουλία της EAHP η οποία
θα επιτρέψει στους Νοσοκοµειακούς Φαρµακοποιούς να λάβουν
την απαραίτητα εκπαίδευση σε νέες και καινοτόµες διαδικασίες
που άπτονται των άρθρων της Διακήρυξης, µέσω επισκέψεων σε
Νοσοκοµειακά Φαρµακεία άλλων κρατών µελών.

Μην ξεχάσετε να πραγµατοποιήσετε την εγγραφή σας στο 23ο

συνέδριο της EAHP, επωφελούµενοι της έκπτωσης που ισχύει

µέχρι την 1η Δεκεµβρίου 2017. Επισκεφθείτε την σχετική
ιστοσελίδα εδώ (here) για να εγγραφείτε και για να ενηµερωθείτε
για το πρόγραµµα του συνεδρίου!
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