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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #4 MAY 2017

Το 22ο Συνέδριο της ΕΑΗΡ στις Κάννες

Το έργο της εφαρµογής της Διακήρυξης για τη
Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική ξεκίνησε επίσηµα κατά τη
διάρκεια του 22ου Συνεδρίου στις Κάννες (22-25 Mαρτίου
2017). Η αρµόδια οµάδα της EAHP για την εφαρµογή
επικαιροποίησε στα µέλη τις τελευταίες πληροφορίες
σχετικά µε το έργο µία ηµέρα πριν την έναρξη του
Συνεδρίου .

Ως µέρος της έναρξης του έργου, η αρµόδια οµάδα της
EAHP (ΕΑΗP Implementation Team) για την εφαρµογή
της Διακήρυξης πραγµατοποίησε συναντήσεις και
παρουσιάσεις στο συνεδριακό περίπτερο της EAHP. Με
στόχο να επιδείξει την παρούσα πρόοδο των
διαδικασιών, η υπεύθυνη οµάδα διεξήγαγε πάνω από
100 παρουσιάσεις του σχετικού ιστότοπου (Statement
Implementation website) και του Εργαλείου
Αυτοαξιολόγησης (Self-assessment tool).

Σας ευχαριστούµε που περάσατε από το περίπτερό µας!

 

Έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας για
την Εφαρµογή της Διακήρυξης

H επίσηµη ιστοσελίδα της EAHP για την εφαρµογή της
Διακήρυξης ξεκίνησε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του
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Συνεδρίου. Ο ιστότοπος της EAHP διαθέτει πλέον έναν
τοµέα αφιερωµένο στην Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη
Νοσοκοµειακή Φαρµακευτική. Ο τοµέας αυτός παρέχει
µια επισκόπηση των σταδίων του έργου και επεξηγεί
τους λόγους για τους οποίους η Διακήρυξη είναι τόσο
σηµαντική για όλους τους εµπλεκόµενους.

Η ιστοσελίδα επίσης παρέχει πλήθος δεδοµένων και
αρχείων που µπορεί να βοηθήσουν στα στάδια της
εφαρµογής της Διακήρυξης εντός µεµονωµένων
νοσοκοµείων ή σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο. Τα αρχεία
αυτά επίσης περιλαµβάνουν µια βάση τεκµηρίωσης για
κάθε ένα από τα άρθρα της Διακήρυξης µε επιπλέον
γενικό επικουρικό υλικό για τις εθνικές επαγγελµατικές
ενώσεις-µέλη και ατοµικά για τους νοσοκοµειακούς
φαρµακοποιούς, σε σχέση µε την εφαρµογή της
Διακήρυξης.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τη Διακήρυξη και την πρόοδο στα στάδια
εφαρµογής στην ιστοσελίδα www.statements.eahp.eu

 

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης (Self-
assessment tool)

EAP αναπτύσσει ένα Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης που θα
επιτρέπει στους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς να
εκτιµήσουν το επίπεδο της εφαρµογής των άρθρων της
Διακήρυξης στα νοσοκοµεία τους. Η τελική β’ έκδοση της
συγκεκριµένης ηλεκτρονικής εφαρµογής θα σταλεί προς
δοκιµαστική χρήση στις εθνικές ενώσεις-µέλη µας το
Μάιο και θα διοργανωθούν workshops σχετικά µε την
πρακτική εκτίµηση του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης κατά
τη διάρκεια της επόµενης Γενικής Συνέλευσης της EAP
που θα λάβει χώρα στη Μάλτα (µεταξύ 8 και 12 Ιουνίου).

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης θα παρέχει ένα
τεκµηριωµένο σχέδιο δράσης για να βοηθηθούν οι
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νοσοκοµειακοί φαρµακοποιοί στην ενσωµάτωση των
αρχών της Διακήρυξης στα νοσοκοµεία τους. Επίσης θα
χρησιµοποιηθεί για να αποτυπώνει τη σταδιακή πρόοδο
κατά την εκτέλεση του έργου και να διευκολύνει τα
νοσοκοµεία να αντιλαµβάνονται σε ποιό επίπεδο
βρίσκονται σε σχέση µε τα υπόλοιπα νοσοκοµεία της
χώρας τους αναφορικά µε την εφαρµογή της Διακήρυξης.

Μια τελική έκδοση του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης θα
είναι διαθέσιµη µετά την επόµενη Γενική Συνέλευση.

 

Βοηθήστε τη χώρα σας και τις άλλες
χώρες να κινηθούν προς την εφαρµογή
της Διακήρυξης!

Η EAHP και οι εθνικές επαγγελµατικές ενώσεις έχουν
ξεκινήσει τη συλλογή αρχείων και δεδοµένων που θα
διευκολύνουν τους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς στην
καλύτερη κατανόηση των άρθρων της Διακήρυξης και θα
τους βοηθήσουν στην εφαρµογή της (π.χ. άρθρα στα
εγχώρια περιοδικά νοσοκοµειακής φαρµακευτικής,
µελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων-
υποδειγµάτων/case-studies, εθνική νοµοθεσία,
ερευνητικά άρθρα…).

Εάν θέλετε να συνεργαστείτε µε την ΕΑΗP και να
υποστηρίξετε τη χώρα σας και τους άλλους να κινηθούν
προς την εφαρµογή της Διακήρυξης και να µας
βοηθήσετε στη συγκέντρωση αρχείων και δεδοµένων, µη
διστάσετε να επικοινωνήσετε µε την οµάδα της ΕAHP για
την εφαρµογή της Διακήρυξης (EAHP Implementation
team) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Statements@eahp.eu.!
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