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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #7 MARCH 2018

23ο Συνέδριο της EAHP στο Γκέτεµποργκ
(21-23 Mαρτίου, 2018)

Κατά τη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου θα γίνει η επίσηµη
έναρξη δύο συναρπαστικών πρωτοβουλιών της EAHP: του
online Εργαλείου Αυτο-Αξιολόγησης (Self-Assessment tool,
SAT) και του προγράµµατος Συνεργαζόµενων Εκπαιδευτικών
Κέντρων Εφαρµογής της Διακήρυξης για τη Νοσοκοµειακή
Φαρµακευτική (Statement Implementation Learning
Collaborative Centres programme - SILCC ).

Tο SAT είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους
νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς να εκτιµήσουν το επίπεδο
εφαρµογής και το βαθµό εναρµόνισης µε τα άρθρα της
Διακήρυξης, εντός των νοσοκοµείων τους. Επιπλέον, το
πρόγραµµα SILCC θα επιτρέπει την πρακτική εξάσκηση των
νοσοκοµειακών φαρµακοποιών µέσω επισκέψεων σε
νοσοκοµεία άλλων χωρών µελών, παράλληλα µε την
εκπαίδευση τους σε διαδικασίες λειτουργίας του φαρµακείου
που συνδέονται µε τα άρθρα της Διακήρυξης. Η αξιολόγηση
του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου στο οποίο εργάζεστε, µε τη
χρήση του Εργαλείου Αυτο-Αξιολόγησης, αποτελεί βασική
προϋπόθεση πριν την αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα
SILCC.

Αν πρόκειται να παρευρεθείτε στο 23Ο Συνέδριο της EAHP
στο Γκέτεµποργκ, µην ξεχάσετε να επισκεφθείτε το περίπτερο
της EAHP No 78 στον εκθεσιακό χώρο, ώστε να µάθετε
περισσότερα σχετικά µε αυτές τις συναρπαστικές
πρωτοβουλίες.

Το Εργαλείο Αυτο-Αξιολόγησης (SAT) είναι ήδη διαθέσιµο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://sat.eahp.eu/en/home.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε το εργαλείο ή
θέλετε να συναντήσετε την οµάδα Εφαρµογής της Διακήρυξης
της EAHP (EAHP Implementation team) κατά τη διάρκεια του
Συνεδρίου, παρακαλούµε µη διστάσετε να µας στείλετε ένα
email στη διεύθυνση Statements@eahp.eu. Περιµένουµε να
σας δούµε από κοντά στο Γκέτεµποργκ!
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1η Εκπαιδευτική ηµερίδα σε ζητήµατα Ηγεσίας
για τους Πρεσβευτές της Διακήρυξης
(Ιmplementation ambassadors)

H EAHP διοργάνωσε την 1η Εκπαιδευτική ηµερίδα σε ζητήµατα
Ηγεσίας για τους Πρεσβευτές της Διακήρυξης στις 27 Ιανουαρίου
στις Βρυξέλλες. H εκπαίδευση οργανώθηκε σε συνεργασία µε την
εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µάνατζµεντ Kayhill.
Μεταξύ των συµµετεχόντων βρέθηκαν οι πρεσβευτές για την
εφαρµογή της Διακήρυξης από 26 διαφορετικά κράτη µέλη, όπως
επίσης και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της EAHP.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα διαδραστικής εκπαίδευσης,
οι εθνικοί αντιπρόσωποι µπόρεσαν να µάθουν και να εξασκήσουν
ορισµένες από τις δεξιότητες που θεωρούνται αναγκαίες για
αποτελεσµατικότερη άσκηση επιρροής και για την αλληλεπίδραση
µε τους εµπλεκόµενους φορείς (stakeholders). Συµπληρωµατικά,
ζητήµατα µεθόδων αποτελεσµατικής επικοινωνίας και ενεργητικής
δέσµευσης των φορέων, µε τη συµµετοχή των πρεσβευτών,
τέθηκαν επί τάπητος.

Η EAHP επιθυµεί να ευχαριστήσει όλους τους πρεσβευτές και τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για την ενεργό συµµετοχή τους
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
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Συνάντηση της οµάδας Εφαρµογής της
Διακήρυξης µε την Επιτροπή Καθοδήγησης
(Steering Committee)

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, η οµάδα της EAHP για την
Εφαρµογή της Διακήρυξης συναντήθηκε το Φεβρουάριο µε την
Επιτροπή Καθοδήγησης και το Διοικητικό Συµβούλιο της EAHP,
ώστε να τους ενηµερώσει για την πρόοδο που έχει γίνει σχετικά
µε το πρόγραµµα εφαρµογής.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε µοναδική ευκαιρία για σκέψη από
κοινού και ανάδειξη ιδεών ώστε να συνεχίσουµε να κινούµαστε
προς την κατεύθυνση της εφαρµογής της Διακήρυξης στα κράτη
µέλη µας.

Η οµάδα µε ενθουσιασµό δέχτηκε µερικές νέες ιδέες και
προτάσεις από το Διοικητικό Συµβούλιο και την Επιτροπή
Καθοδήγησης, οπότε µείνετε συντονισµένοι για όλες τις
επικαιροποιήσεις σχετικά µε τις δράσεις εφαρµογής της
Διακήρυξης και µην ξεχνάτε να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο
www.statements.eahp.eu για να ενηµερώνεστε σχετικά µε τις
τελευταίες πρωτοβουλίες µας!
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